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„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak
közös célja a jó élet, a biztonság, a rend,
az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az
állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan,
visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”
(Magyarország Alaptörvénye)

Kedves
Kollégáim!
Örömmel ajánlom megyénk közigazgatási szakemberei figyelmébe idei negyedik
Hivatali Tájékoztatónkat. Szeptemberi számunkban – a családvédelmet, az áldozatsegítést és a jogi segítségnyújtást helyezve előtérbe – a legkülönbözőbb önkormányzati feladatok ellátásához nyújtunk támpontokat a közművelődéstől az
építésügyi hatáskörökön át a játszóterek üzemeltetéséig.
Cikkeink mellett közzétesszük a szeptemberi jegyzői értekezlet előadásanyagait is,
amelyért külön köszönet illeti a Nemzeti Művelődési Intézetet.
A közigazgatáson belüli együttműködést ezúttal is naprakész elérhetőségekkel segítjük. Tájékoztató anyagainkat az Önkormányzati Helpdesk felületünkön szintén elolvashatják.
Hasznos tájékozódást és eredményes munkát kívánok!

Szeged, 2020. szeptember 30.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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Az Állami Számvevőszék
gyakorlata
onkormanyzat.csmkh.hu/az-allami-szamvevoszek-gyakorlata
Herczegh Róbert László
belső ellenőrzési vezető, osztályvezető
Belső Ellenőrzési Osztály

„Az önkormányzatok vagyona a nemzeti vagyon része, és az Alaptörvény is rögzíti,
hogy a vagyonnal való gazdálkodás célja a közérdek szolgálata.
Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben
kapott felhatalmazással élve ellenőrzi az önkormányzatok gazdálkodását, működését, hogy az ellenőrzések megállapításaival támogassa az ellenőrzött önkormányzatok szabályszerű gazdálkodását, javaslataival elősegítse az Alaptörvényben
megfogalmazott alapvetések érvényesülését a mindennapi életben az önkormányzatok szintjén.”1
Az ÁSZ tv.2 – garanciális szabályként – lehetőséget biztosít az ellenőrzöttek részére,
hogy az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) észrevételezésre megküldött jelentéstervezetében foglalt megállapításokra tizenöt napon belül írásban észrevételt
tegyenek. Továbbá a törvényi határidőben beérkezett észrevételekre az ÁSZ köteles
minden esetben 30 napon belül írásban válaszolni.
A jelentéstervezetekre tett észrevételek elemzése alapján az ÁSZ összefoglalta az
észrevételezési jog gyakorlása kapcsán felmerült tipikus hibákat,3 amelyek ismerete a jövőben segítheti az Önkormányzatok munkáját, egyben elősegítve a felkészülést a következő ellenőrzésre.4
E helyütt fontosnak tarom megjegyezni – figyelemmel észrevételezési jog gyakorlása kapcsán felmerült tipikus hibákra is –, hogy az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben

1

2
3
4

19048 számú jelentés, Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, valamint a beruházások előkészítettségének ellenőrzése – Budapest Főváros Önkormányzata, 2019
2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről [ÁSZ tv.]
https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/az-ellenorzotti-eszrevetelek-tipushibai
Az ellenőrzötti észrevételek típushibái, dr. Stromajer Norbert számvevő, dr. Bordás Ádám osztályvezető,
2020.07.24.
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foglalt megállapításait és következtetéseit az ellenőrzés során megszerzett bizonyítékok alapján teszi meg, amelynek elsődleges forrása az esetek döntő többségében
az ellenőrzött szervezettől az adatbekérés során bekért és határidőben megkapott
hiteles adatok és dokumentumok.
Az ÁSZ a 2020. augusztus 12-én megjelent cikkében a bekért és átadott dokumentumokkal szemben támasztott főbb kritériumokat foglalja össze, illetve egyben
bemutatja az ÁSZ által következetesen alkalmazott gyakorlatot is a dokumentumok
minősítése során.5
__________________

5

Miért fontosak a hiteles dokumentumok az ellenőrzések során?, Ella Orsolya, 2020.08.12.
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Egy kapcsolatban
semmi nem teszi elfogadhatóvá az erőszakot!

Családvédelmi
koordinációs szerep,
az önkormányzatok feladata
hozzátartozók közötti erőszak
megelőzéséhez fűződően
onkormanyzat.csmkh.hu/csaladvedelmi-koordinacios-szerep-az-onkormanyzatokfeladata-hozzatartozok-kozotti-eroszak-megelozesehez-fuzodoen
Horváth Szilvia
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Szociális és Gyámügyi Osztály
Kovácsné Bagi Anita
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A Magyar Országgyűlésnek, a törvényhozásnak a felelőssége, hogy hatékony és
megfelelő jogszabályi védelmet nyújtson az ártatlan áldozatoknak. Ennek a feladatának akkor tud eleget tenni, ha az adott társadalmi jelenség sajátosságait messzemenően figyelembe véve lehetőséget ad a bántalmazóval sokszor bonyolult érzelmi
viszonyban álló bántalmazottnak, hogy még azt megelőzően kérhesse a hatóság segítségét, mielőtt súlyos vagy végzetes következménnyel járó bűncselekmény áldozatává válna.
2020. január 1. napjától családvédelmi koordinációért felelős szervként, – a korábban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe
tartozó ügykör – a Gyár.1 és a Gyer.2 rendelkezései alapján, a települési önkormány-

1

2

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről [Gyár.]
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról [Gyer.]
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zat jegyzője került kijelölésre, mivel a családvédelmi koordinációs feladatok nem
minősülnek hatósági ügynek, így az Ákr.3 rendelkezései arra nem alkalmazhatóak.
Az Országgyűlés az élethez, testi épséghez és méltósághoz minden embert megillető alapvető emberi jogok védelmében, összhangban a nemzetközi egyezményekkel
és az Alaptörvénnyel, a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása érdekében a
2009. október 1-jén hatályba lépett, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényt alkotta meg (a továbbiakban:
Hkt.).4
Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető
tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a
hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják. Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a
hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja.
Gyermeknek kell tekinteni a 0–18 év közötti kiskorút. Hozzátartozónak kell tekinteni
a Ptk.5 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat.

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési
kötelezettség: Az észlelő-, jelző-, valamint az ellátórendszer valamennyi résztvevője
a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben meghatározott alaptevékenységük keretében. Az intézményrendszer tagjai
többek között az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, gyermekjóléti
szolgálat, gyermekjóléti központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona, a
köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó
állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, alapítványok és magánszemélyek.

3
4
5

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról [Hkt.]
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.]
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Az intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik, valamint a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése és a bekövetkezett, hozzátartozók közötti
erőszak ártalmainak csökkentése érdekében kötelesek egymással együttműködni
és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
A családvédelmi koordinációért felelős szerv kezdeményezi a kötelezett személynek,
illetve szerv alkalmazottjának fegyelmi felelősségre vonását, ha az alább részletezett
jelzési és együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget.
A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a Hkt. 2. §–4. §-a tartalmazza.

A Hkt. 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, személyek kötelesek jelezni a
családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik. A jelzés beérkezését követően a családvédelmi koordinációért felelős szerv a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében
történő megjelenésre hívhatja fel. (A bántalmazott jelzés hiányában is kérheti személyes meghallgatását.)
A bántalmazott védelme érdekében kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat
külön-külön kell meghallgatni. A bántalmazott kérelmére arról is gondoskodni kell,
hogy a bántalmazó a személyes meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen kapcsolatba bántalmazottal.
A meghallgatás során tájékoztatni kell a bántalmazottat az alábbiakról:
 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedések,
 a bántalmazottat megillető jogosultságok,
 a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszer
és szolgáltatások,
 helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának,
 a hamis vád következményei.
A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés
segítséget kapjon.
A meghallgatás során a bántalmazót tájékoztatni kell a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről.
Mindkét felet tájékoztatni kell továbbá az igénybe vehető terápiás kezelésekről és
más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről.
A személyes meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni, majd – a
bántalmazott akaratának figyelembevételével – meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése vagy megszakítása érdekében.
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Emellett a családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget.
Lényeges kiemelni azt, hogy amennyiben a családvédelmi koordinációért felelős
szerv – a települési önkormányzat jegyzője – eljárása során észleli, hogy a hozzátartozók közötti erőszakkal gyermek is érintett – azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mintegy a bántalmazás ellene is irányul – úgy azt jeleznie szükséges a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak a gyermek veszélyeztetettségnek vizsgálata, illetve az esetlegesen szükséges gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó intézkedés megtétele érdekében.
Ha bármely szerv vagy személy erre vonatkozó jelzést tesz, a családvédelmi koordinációért felelős szerv vagy a jelzőrendszer tagjaként megjelölt személy/intézmény
kötelezettsége visszajelezni a megtett intézkedésekről és a gyermek érdekében hivatalból eljárni.
A kölcsönös tájékoztatás és együttműködés keretében, azonnali segítség kérhető:
 területi Család és Gyermekjóléti Központok, Szociális Szolgáltatók
 tájékoztatás, családsegítés
 24 órában hívható segélyvonal
 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály
Igazságügyi Osztály áldozatsegítő szolgálata (bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozata)
 0–24 órában elérhető áldozatsegítő vonal
 érdekérvényesítés elősegítése
 azonnali pénzügyi segély
 áldozati státusz igazolás
 állami kárenyhítés
 rendőrség (ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás elrendelése)
 egyéb egyházi és civil szervezetek
Forrás:
 Hkt. (2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról)
 Gyár. (331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről)
 A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a
gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló
szektorsemleges egységes elvek és módszertan (2016.)
__________________
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Néhány gondolat a
településképi bejelentési eljárás
lefolytatásáról
onkormanyzat.csmkh.hu/nehany-gondolat-a-telepuleskepi-bejelentesi-eljaraslefolytatasarol
Dr. Kovács Anita
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A Tvtv.1 értelmében a települési önkormányzat polgármestere jár el településképvédelmi hatósági ügyekben. A Tvtv. 10. §-ában foglaltak szerint a településképi bejelentési eljárás önkormányzati hatósági ügy.
A polgármester a bejelentési eljárást az Ákr.2 szabályai szerinti teljes eljárásban folytatja le.
A Kormányhivatalhoz több alkalommal is érkezett a települési önkormányzatoktól a
polgármester kizárására, és eljáró hatóság kijelölésére irányuló kérelem, mely eljárások tárgya az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából történő hatósági bizonyítvány kiállítása arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez
vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített
építmény felépült.
A kizárásukat kérő önkormányzatok polgármesterei ugyanis kizárási indokként értelmezték a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósított építmények esetében, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítására egy olyan
hatósági eljárásban kerülne sor, ahol a polgármester a kérelmező és a hatáskör gyakorlója is egyben.
Ezen ügyfajta azonban nem minősül államigazgatási hatósági ügynek, az önkormányzati hatósági ügy, amelyben a kormányhivatal nem minősül az Ákr. szabályai

1
2

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről [Tvtv.]
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
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szerint a polgármester felügyeleti szervének, ezért nincs hatásköre arra, hogy egy
másik polgármestert jelöljön ki az eljárás lefolytatására.
A kizárási kérelem a polgármester településképi hatósági ügyeiben tehát nem
helytálló, ugyanis a kormányhivatal az Mötv.3 értelmében a polgármester felett hatósági ügyekben nem gyakorol felügyeleti jogkört, csak az önkormányzatok működésének törvényességi felügyeleti ellenőrzését végzi.
Az Ákr. 24. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha a hatóságnak nincs felügyeleti
szerve, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok áll fenn.
Mindezekre tekintettel felhívom a jegyző kollégák figyelmét arra, hogy a településképi bejelentési eljárást a polgármesternek az Ákr. szabályai szerint kell lefolytatnia.
A polgármesternek önkormányzati hatósági ügyben nincs felügyeleti szerve, ezért
kizárási ok felmerülése esetén is neki kell eljárnia, az eljárás lefolytatására másik hatóságot (polgármestert) kijelölni nincs jogszabályi lehetőség.
__________________

3

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
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Az önkormányzati működés
nyilvánosságát érintően gyakran
felmerülő kérdések
onkormanyzat.csmkh.hu/az-onkormanyzati-mukodes-nyilvanossagat-erintoengyakran-felmerulo-kerdesek
Dr. Koréh Zoltán
önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatot ellátó kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve fejezi ki és valósítja meg a helyi közakaratot. Mivel a választópolgárok az őket megillető helyi önkormányzás jogát a választott képviselőik útján
és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják, így kijelenthető, hogy a
helyi önkormányzatok átlátható, demokratikus működésének elengedhetetlen garanciája a nyilvánosság.
Ennek biztosítása azonban nem egy esetben az önkormányzat szervei részére jelentős mértékű munkateherrel és felelősséggel jár, hiszen a nyilvános adatok közzétételére nyitva álló határidők igen rövidek, a jogszabály által védett adatok
nyilvánosságtól való elzárása pedig az egyéni érdeksérelmek elkerülése érdekében
fokozott körültekintést igényel.

AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA
Az önkormányzati működés nyilvánosságán részben az önkormányzati üléseken való részvétel lehetőségét, részben pedig az önkormányzatot érintő közérdekű adatok
(pl. ülés időpontja, helye, napirendi pontjai, benyújtott előterjesztések, jegyzőkönyv,
önkormányzati döntés) megismerhetőségét kell érteni.
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1. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA
Az ülések főszabály szerint nyilvánosak, kivételt csupán a törvényben felsorolt zárt
ülés tartásának esetei képeznek. [Mötv.1 46. § (1)–(2) bek.]
A nyilvános ülés egyik garanciális feltétele, hogy azon a meghívottakon kívül bárkinek lehetősége legyen részt venni.
Ezen követelmény csak akkor érvényesülhet, ha az önkormányzati ülés jogszabályban megjelölt lényeges adatai (pl. időpontja, helye, napirendi pontjai) megfelelő
módon (tájékoztatás formája) és időben (tájékoztatásra nyitva álló határidő) a lakosság számára elérhetők.
Az ülés lényeges adatainak (pl. ülés időpontja, helye, napirendi pontjai) és előterjesztéseinek az önkormányzati honlapon való közzététele kötelező, azonban a képviselő-testületnek az SZMSZ-ben lehetősége van további, egyéb lakossági
tájékoztatási formát is meghatározni (pl. az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés, a helyi lapban vagy az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán való
közzététel).
Az Info tv.2 akként fogalmaz, hogy a fenti lényeges adatokat az önkormányzat honlapján „a változásokat követően azonnal” közzé kell tenni. Értelmezésünk szerint, így
az önkormányzatnak az összehívott ülés lényeges adatait a meghívó érintettekkel
való közlését követően haladéktalanul közzé kell tenni a honlapján.
A rendkívüli ülés nyilvánosságára külön érdemes kitérni, hiszen annak összehívásakor sem lehet az ülés testületi jellegétől eltekinteni.
Az önkormányzati képviselőnek nem csak joga, hanem egyben kötelessége is személyesen részt venni az üléseken.
A rendkívüli körülményre tekintettel ezen ülések esetében értelemszerűen nem alkalmazható a rendes ülésre vonatkozó valamennyi általános szabály.
Ennél fogva az SZMSZ-ben nem csak célszerű, hanem indokolt külön meghatározni
a rendkívüli ülés összehívására nyitva álló határidőt, valamint ezen ülés megtartására kitűzhető legkorábbi időpontot. Úgy, mint pl. az elnöknek a rendkívüli ülést legfeljebb (pl.) nyolc napon belüli időpontra kell összehívni azzal, hogy az ülés ebben az
esetben sem tartható meg (pl.) kettő napon belül.
A rendkívüli ülés megtartására kitűzhető legkorábbi időpont SZMSZ-ben történő
meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy egy rendkívüli helyzetben mi az a lehető legkorábbi időpontban megtartható ülés (pl. meghívó közlését követő 2. nap),

1
2

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Info tv.]
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amelyen való részvétel bármely érintettől (pl. képviselő), a tisztségéből adódóan általában elvárható és egyben teljesíthető is.
Megjegyezzük, hogy minden esetben egyedileg kell meghatározni az adott rendkívüli ülés összehívására nyitva álló határidőn belül az ülés időpontját, hiszen az arra
okot adó körülménytől függ, hogy milyen mértékben sürgős a szükséges intézkedés
meghozatala.
A rendkívüli ülést még a körülmény sürgősségéhez képest sem lehet indokolatlanul
korai, vagy késői időpontra összehívni.
A korai időpontra való összehívás esetére lehet példa, amikor a testületnek az intézkedésre ugyan 8 nap állna rendelkezésre, ám az ülés már a 2. napra összehívásra kerül. A késői időpontra való összehívás esete fordulhat elő, amikor pl. az
ülést az 5 napos határidőt figyelmen kívül hagyva 6. napra kerül összehívásra azzal az indokkal, hogy az SZMSZ-ben a rendkívüli ülés összehívására nyitva álló határidő 8 nap.
2. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE
Ahogy már korábban is jeleztük, az önkormányzati üléseken való részvétel biztosítása mellett az Alaptörvényben rögzített közérdekű adatok megismerhetősége is hozzátartozik az önkormányzati működés nyilvánosságához.
Külön kiemelendő hogy „az Alaptörvénnyel összhangban az Infotv. fogalomrendszerében az adatelv, és nem az iratelv érvényesül. Az Infotv. tehát nem az irat, hanem a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét
szabályozza. Egy adott dokumentum sokféle adatot tartalmazhat (közérdekű, illetve
közérdekből nyilvános adat, személyes adat, üzleti titok, egyéb védett adat), ezért
nem a dokumentum tekintetében érvényesül a közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok megismerhetősége, hanem az iratban szereplő közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában. …” [NAIH Tájékoztató3 2. old. 3. bek.]
a) Az ülés lényeges adatainak és az előterjesztések nyilvánossága
Az önkormányzati ülések lényeges adatai, továbbá a nyílt ülésekre benyújtott előterjesztések nyilvánosak, azokat az önkormányzati honlapon legkésőbb a meghívó
érintettekkel való közlését követően azonnal közzé kell tenni. [Info tv. 33. § (1) és (3)
bek., 37. § (1) bek., 1. melléklet II., 8–9 pont]

3

NAIH/2019/6273/3. számú tájékoztatás: az önkormányzati testületek működésének nyilvánosságáról
[NAIH Tájékoztató]
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Ezzel szemben a zárt ülések előterjesztései nem nyilvánosak, a közérdekű adat és
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét ugyanakkor ez esetben is
szükséges biztosítani. [Mötv. 52. § (3) bek.]
b) Az önkormányzati jegyzőkönyv nyilvánossága:
A nyílt ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, bárki számára megismerhetők,
azokat – álláspontunk szerint – legkésőbb az ülést követő 16. napon kell közzé tenni
az önkormányzat honlapján. [Info tv. 37. § (1) bek. és 1. sz. melléklet II. 8. pont]
Megítélésünk szerint az Info tv. szerinti „változást követően azonnal” kitétel értelmezésekor az Mötv. 52. § (2) bekezdésére is figyelemmel kell lenni, hiszen a jegyzőkönyv elkészítésére és kormányhivatal részére történő megküldésére 15 nap áll
rendelkezésre. Így a nyilvános ülés jegyzőkönyvének honlapon való közzététele lényegében ezen határidő leteltét követően várható el az önkormányzatoktól.
A zárt ülések jegyzőkönyveibe ugyan a választópolgárok nem tekinthetnek bele,
azonban a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét a zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.
c) Az önkormányzati döntések nyilvánossága:
Minden önkormányzati döntés nyilvános, amely a nyilvános jegyzőkönyvek megismerhetőségének biztosításával, illetve zárt ülés esetében pl. közérdekű adatigénylés
útján érvényesülhet. [Mötv. 52. § (3) bek., 60. §]
Az önkormányzati rendelet Nemzeti Jogszabálytár felületén való közzétételével kapcsolatban külön kiemelendő, hogy a rendelet szövegének közzétételére a rendelet
hatálybalépéséig, az önkormányzati rendelet egységes szerkezetű közzétételére pedig a rendeletet megváltoztató rendelet kihirdetését követő 5 munkanapon belül
kell, hogy sor kerüljön. [338/2011. (XII. 29.) Korm. r.4 4. § (1) és (5) bek.]
A saját honlappal rendelkező önkormányzat köteles ugyan a honlapján is közzétenni
a rendeletét, amely véleményünk szerint azonban a Nemzeti Jogszabálytár felületére való pontos hivatkozással is történhet. [Mötv. 51. § (2) bek.]

4

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról [338/2011. (XII. 29.) Korm. r.]
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A NYILVÁNOSSÁG KIZÁRÁSÁNAK EGYES ESTEI
A) A ZÁRT ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEK:
A zárt ülés elrendelésére csak törvény által meghatározott kivételes esetekben kerülhet sor. [Mötv. 46. § (1) bek., Köf.5020/2016/3. határozat]
B) A VÉDETT, NEM NYILVÁNOS ADATOK:
A védett adatok körébe tartozik pl. a személyes adatok, az üzleti titok és az egyéb
védett adatok (a döntés alapjául szolgáló pl. pénzügyi, vagyoni, szociális, egészségügyi adat).
A természetes személyek személyes adatainak kezelésére – egyes tárgyi hatály alóli
kivételtől eltekintve – a GDPR5 közvetlen hatályosuló normatív előírásait kell alkalmazni. [GDPR 2. cikk, Info tv. 2. §]
Az önkormányzat működése során a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása
mellett minden esetben védeni kell a személyes adatokat. Így nem csak a zárt ülés
és a zártan kezelt adatokat tartalmazó iratok esetében szükséges fokozott figyelemmel eljárni, hanem a nyilvános ülések és iratok esetében is, hiszen amennyiben
ezen esetekben is személyes adat kezelése merül fel, úgy nyomban szükségessé válik intézkedni a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében (pl. nyilvános ülésen
zárt ülés elrendelése, zárt ülésen hozott nyilvános döntésen szereplő személyes
adatok anonimizálása).
Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a GDPR előírása szerint az önkormányzatoknak kijelölt adatvédelmi tisztviselővel kell rendelkezniük, így az önkormányzati szerveknek
lehetőségük van minden, adatvédelmi szempontból aggályos esetben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni a szakmai tanácsának kikérése érdekében. [GDPR 39.
cikk (1) bek. a) pont]
Az üzleti titok és a védett ismeret (know-how) tekintetében fontosnak tartjuk külön
kiemelni, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatósága érdekében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak pl. a helyi önkormányzati
költségvetés; az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatos adat,
stb. [Info tv. 27. § (3) bek.]

5

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [GDPR]
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Záró gondolatként hangsúlyozni szeretnénk, hogy az önkormányzatoknak a működésük mellett kell biztosítaniuk a nyilvánosságot. Így az önkormányzati szerveknek a
nyilvánosság érvényesülése mellett, szabályozott keretek között kell működniük.
Az elnök feladata – jogszabályi keretek között – az ülést vezetni és a rendet fenntartani. A képviselő-testületnek így célszerű nagyobb hangsúlyt fektetni az SZMSZ felülvizsgálatakor a helyi viszonyoknak megfelelő és gyakorlatban is alkalmazható, a
nyilvánosság biztosítására, az ülés vezetésére és az ülés rendjére vonatkozó szabályok megalkotására. [Mötv. 53. § (1) bek. c)–e) pont, 65. §]
__________________
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Önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazások
onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-rendeletalkotasi-felhatalmazasok
Csengei Zoltán
önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatban közreműködő gyakornok
Dr. Semperger Zsolt
önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatot ellátó kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés) 1

Költségvetés
1.

2.

3.

Határidő: benyújtás február 15-éig
Véleményeztetés: költségvetési szervek vezetőivel és a
képviselő-testület bizottságaival

Átmeneti gazdálkodás
Határidő: ha a költségvetést március 15-éig nem fogadták el

Költségvetés év közbeni aktualizálása
Határidő: negyedévenként, illetve haladéktalanul

Zárszámadás
4.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztését követő 30
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő
május 31-ig hatályba lépjen
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Törvényszöveg

Kiemelten jelezve a változások
a legutóbb (2018. május 9-én) közölt állapothoz képest

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Áht. 24. § (3) A … költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig …
nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ávr. 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti … (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet …

Eredeti jogalkotói
hatáskörében:

Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet … a költségvetési évben legkésőbb március
15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot …

Áht.
25. § (1) bek.

Áht. 34. § (4) … előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az
első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés … előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, … haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Áht. 91. § (1) A … 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 … helyi önkormányzat éves
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Alaptörvény
32. cikk (2) bek.

Eredeti jogalkotói
hatáskörében:

Alaptörvény
32. cikk (2) bek.
Eredeti jogalkotói
hatáskörében:

Alaptörvény
32. cikk (2) bek.

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2015.
06.19.

K

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2013.
01.01.

K

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2015.
01.01.

K

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2016.
06.18.

K
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rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Válságköltségvetési rendelet készítése

Har. 18. § (1) A jegyző, a főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) az adósságrendezés
megindításának időpontját követő 30 napon belül elkészíti a válságköltségvetési rendelettervezetet.
Har. 19. § (2) Ha a képviselő-testület a válságköltségvetést elfogadja, a hitelezőkkel történő egyezség megkötéséig, illetve a vagyon bíróság által történő felosztásáig a helyi
önkormányzat e költségvetés alapján gazdálkodik. ….

Har.
18. § (1) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

1996.
06.11.

L

6.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítés

Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a
törzsvagyon, … amelyet … b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít …
Nvtv. 5. § (4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak
minősül a … törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.
Nvtv. 18. § (1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából … rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket … nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként … minősít.

Nvtv.
5. § (2) bek. b) pont

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont

2012.
01.01.

K

7.

Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a
törzsvagyon, … amelyet … c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.

Nvtv.
5. § (2) bek. c) pont

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont

2012.
01.01.

K

Vagyon használójának kijelölése

Nvtv. 3. § (1) E törvény alkalmazásában … 11. nemzeti vagyon használója: … aki vagy
amely … a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat
rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ,
szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló;

Nvtv.
3. § (1) bek. 11. pont

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont

2012.
01.01.

L

Vagyon hasznosításának, átruházásának
versenyeztetés-kötelessége értékhatárának
szigorítása

Kvtv. (2021) 76. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletében … a) a 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt … határozzon meg.
Nvtv. 11. § (16) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani … csak versenyeztetés útján … lehet.
Nvtv. 13. § (1) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni … csak versenyeztetés útján
… lehet.

Kvtv. (2021)
76. § (3) bek. a) pont

Alaptörvény
32. cikk e) pont

2021.
01.01.

L

Polgármester általi forrásfelhasználás mértéke

Mötv. 68. § (4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig
dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
h) a polgármester általi forrásfelhasználás mértékét; …

Mötv.
143. § (4) bek. h)
pont

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2013.
01.01.

K

Vagyonkezelés szabályozása

Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg: …
i) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait; …

Mötv.
143. § (4) bek. h)
pont

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2012.
01.01.

L

5.

8.

9.

10.

11.
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hatálya

K/
L4

Mötv.
143. § (4) bek. j) pont

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2019.
07.10.

L

12.

Ingó vagyon ingyenes átruházásának értékhatára

Mötv. 108/C. § A 108. §-ban meghatározottaktól eltérően a helyi önkormányzat – az
önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig – dönthet a tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. …
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
j) önkormányzati tulajdonban álló ingó vagyon 108/C. § szerinti ingyenes átruházására
vonatkozó szabályokat.

13.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok
szerződés-közzétételi értékhatárának szigorítása

Takarékos tv. 2. § (3) … Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb
összegben is meghatározhatja.

Takarékos tv.
2. § (3) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont

2016.
06.18.

L

Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti
feltételei

Lakástv. 3. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra (a továbbiakban: önkormányzati lakás) a tulajdonos önkormányzat – e törvény keretei között alkotott –
rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételekkel
lehet szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni …
Lakástv. 36. § (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (a továbbiakban: önkormányzati helyiség) bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit –
az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – önkormányzati rendelet határozza meg; …

Lakástv.
3. § (1) és 36. § (2)
bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont

2006.
03.31.

K

15

Önkormányzati lakások értékesítésének feltételei

Lakástv. 54. § (1) Az önkormányzati rendeletben kell meghatározni az e törvény alapján elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén
a)–e) …
(3) Az önkormányzat rendeletében határozza meg az e törvény alapján elővásárlási
joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit.

Lakástv.
54. § (1) és (3) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont

2006.
03.31.

K

16

Önkormányzati lakások elosztásának,
elidegenítésének és bérletének szabályozása

Övt. 2. § (8) A lakások és helyiségek elosztása és elidegenítése, illetve bérlete és bére
tárgykörében a helyi önkormányzat – a (7) bekezdésben említett törvény keretei között – a helyi sajátosságok érvényesítése érdekében rendeletet adhat ki.

Övt.
2. § (8) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont

1991.
09.01.

L

17.

Nem lakás céljára szolgáló helyiség használata,
hasznosítása, illetve ezek megváltoztatása módja,
feltételei

Társasházi tv. 67. § Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselőtestülete …, hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben határozhassa meg a
nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.

Társasházi tv.
67. §

Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont

2013.
07.20.

L

Vízparti beépítetlen önkormányzati ingatlan
forgalomképtelensége alóli felmentés

Vgtv. 23. § (1) E törvény hatálybalépését követően a természetes vizek partját … a tulajdonos helyi önkormányzat közérdekű célokra tartja fenn, ezért … az önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem szerezhető. …
(3) A helyi önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába adott
természetes vizek partján levő beépítetlen ingatlanok tekintetében az (1) bekezdésben foglalt korlátozás alól – a települési érdekekre figyelemmel – önkormányzati rendeletben felmentést adhat.

Vgtv.
23. § (3) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont

1996.
01.01.

L

14.

18.
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés) 1

19.

Feladat- és hatáskör átvállalása nagyobb
gazdasági teljesítőképességű vagy lakosságszámú
önkormányzattól
Véleményeztetés: az eredeti címzett egyetértésével

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Jelen szöveg
hatálya

Mötv. 12. § (2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselőtestülete – a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén –
rendeletben … dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően
legalább három hónappal korábban. …
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
g) a nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat
számára előírt kötelező feladat- és hatáskör vállalását; …

Mötv.
143. § (4) bek. g)
pont

Adott átvállalt
feladatra vonatkozó
feladatkör

2013.
01.01.

L

Törvényszöveg

K/
L4

20.

Államháztartáson kívüli forrás átvételének és
átadásának szabályai

Mötv. 41. § (9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.

Mötv.
41. § (9) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. d) pont

2013.
06.22.

K

21.

Követelésről lemondás esetei és módja

Áht. 97. § (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.

Áht.
97. § (2) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2013.
01.01.

L

22.

Készpénzben történő kiadás-teljesítés esetei

Áht. 109. § (6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa
meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

Áht.
109. § (6) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2013.
01.01.

K

Önkormányzati biztos megbízására a törvényinél
szigorúbb szabályok

Áht. 71. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven
millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.

Áht.
71. § (1) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. c) pont

2014.
01.01.

L

24.

Közterületek fellobogózása nemzeti ünnepeken

Címertv. 24. § (5) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat … képviselő-testülete,
hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben
szabályozza.
Címertv. 7. § (6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben
meghatározott módon fel kell lobogózni.

Címertv.
24. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont

2012.
01.01.

K

25.

Filmforgatási célú közterület-használat feltételei
és díjának részletes szabályai, valamint a
turisztikailag kiemelt közterületek köre

Filmtv. 37. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában
álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – e törvény szabályait kiegészítő – részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a
turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.

Filmtv.
37. § (4) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont

2013.
07.01.

K

Közösségi együttélés alapvető szabályai,
öngondoskodás, közösségi hozzájárulás és
jogkövetkezmények

Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg: … d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;
Mötv. 8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1)
bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.

Mötv.
143. § (4) bek. d)
pont

Mötv.
8. § (1) bek. b) pont

2013.
01.01.

L

23.

26.
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27.

Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezése

Szabs. tv. 254. § (2) Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

Szabs. tv.
254. § (2) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. l) pont

28.

Életvitelszerű közterületi tartózkodásra nem
használható közterület-részek

Hatályát vesztette: Szabs. tv. 250. § (4) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok … a 179/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint, hogy a közrend, a
közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében rendeletben
kijelöljék a közterület meghatározott részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.

Felhatalmazás a hatályon kívül
helyezésre:

Feladatkör a hatályon kívül
helyezésre:

Jat.
10. § (2) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. a) pont

Prostitúció folytatásának szabályai, időbeni
korlátozása és egyes területrészeken történő
megtiltása

Szbtv. 62. § (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete … a prostitúció folytatásának további szabályait … rendeletben állapíthatja meg.
8. § (2) Az önkormányzat rendeletében a 7. §-ban meghatározott védett övezeteken
kívül a közterület más részein, illetve az ott működő egyes nyilvános helyeken is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.
8. § (4) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül időben is korlátozhatja a prostituáltak tevékenységét. Az önkormányzat e jogosultságát – türelmi zóna kijelölése esetén –
a zónában folyó közcélú rendezvények időtartama alatt is érvényesítheti.

Szbtv.
62. § (3), valamint
8. § (2) és (4) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont

2000.
02.26.

L

Szbtv. 8. § (1) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki. Kivételesen – ha egy türelmi zóna kijelölése nem lehetséges – több türelmi zóna is létesíthető. …
62. § (4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50 000 lélekszám feletti település
önkormányzatának képviselőtestülete … ennek megállapításától számított kilencven
napon belül köteles a türelmi zóna kijelöléséről a rendeletet megalkotni. …

Szbtv.
8. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont

2000.
02.26.

K

Közlekedésszervező kijelölése, valamint az általa
adható rendelkezések keretei

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti
települési önkormányzat képviselő testülete … a) a közlekedésszervező kijelölésére,
valamint a közlekedésszervező által a helyi személyszállítást végző közlekedési szolgáltató számára adható rendelkezés kereteire … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.
Vasúti tv. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy a városi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya
esetén a felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok jegyzékét rendeletben állapítsa meg.

Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. a) pont
és
Vasúti tv.
88. § (4) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont

2016.
05.28.

K

Személytaxi és személygépkocsis személyszállítás
működési feltételei, valamint a taxiállomások
igénybevételének szabályai

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti
települési önkormányzat képviselő testülete … b) a személytaxi-, a személygépkocsival
végzett személyszállítási szolgáltatás, valamint a különleges személyszállító szolgáltatás,
továbbá e szolgáltatásokat közvetítő és szervező szolgálat működésének – a
személytaxi és a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás esetében a
Kormány rendeletében meghatározott feltételeken túli – műszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeire, valamint a település területén lévő taxiállomások, továbbá megállási helyek igénybevételének rendjére, valamint ezek ellenőrzésére
vonatkozó szabályokra … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.

Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. b) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont

2017.
12.12.

K

29.

Türelmi zóna kijelölése
30.

31.

32.

Határidő: 50 ezer fő feletti településen a tömegessé válás
megállapításától számított 90 napon belül

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2020. SZEPTEMBER 30.

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

2012.
10.15.

K

2018.
10.15.

21

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés) 1

Törvényszöveg

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. c) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont

2017.
12.12.

K

33.

Különcélú menetrend szerinti személyszállítás
feltételei

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti
települési önkormányzat képviselő testülete … c) a település közigazgatási határán belül működő, különcélú menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszokkal kapcsolatos környezetvédelmi besorolására, külső megjelenésére, műszaki
felszereltségére, a település közútjain történő közlekedésre és a személyszállítási közszolgáltatások céljára kialakított autóbusz-megállóhelyek igénybevételére vonatkozó
feltételekre , valamint a járati engedély igénylésvel és kiadásával kapcsolatos részletes
szabályokra…
vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.

34.

Helyi személyszállítás alapellátási szintje (megyei
jogú város esetében)

Személyszállítási tv. 49. § (4) Felhatalmazást kap … a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető megyei jogú városok képviselő-testülete a helyi személyszállítási közszolgáltatási szolgáltatások esetében alkalmazott alapellátás szintjének rendeletben
történő megállapítására.

Személyszállítási tv.
49. § (4) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont

2012.
07.01.

K

Közösségi autóbérlő rendszer szabályai

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti
települési önkormányzat képviselő testülete … d) a közösségi autóbérlő rendszer – a
Kormány rendeltében meghatározott feltételeken túli – létrehozására, fenntartására,
üzemeltetésére, igénybevételének rendjére, külső megjelenésére, műszaki, személyi
és pénzügyi alkalmassági feltételeire vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.

Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. d) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont

2017.
12.12

K

36.

Parkolási díj szabályai

Kkt. 15/A. § (1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott
indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között … a) a helyi közutak,
valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat
rendeletében … kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.
Kkt. 48. § (5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete … hogy
rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében
a)–e) …

Kkt.
48. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont

2012.
08.07.

L

37.

Közutak kezelésével és építésével kapcsolatban
helyi kiegészítő szabályozás

Kkt. 48. § (5b) (5b) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete …,
hogy hogy a … közutak kezelési feladataival kapcsolatban, valamint a … közutak építésével kapcsolatban előírt minőségi követelmények ellenőrzésének való megfelelés érdekében az általa kezelt közutak vonatkozásában a helyi sajátosságoknak megfelelő
további szabályokat rendeletben állapíthasson meg.

Kkt.
48. § (5b) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont

2017.
06.23.

L

35.
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Gyvt.
29. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont

2012.
01.01.

K

38.

Gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtó alapellátások formái, igénybevételük és
intézményi térítési díjuk

Gyvt. 29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
a)–e) …
131. § (1) A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás és a nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, a jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben
szabályozza.

39.

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújtó
társulás ellátásainak a kijelölt tagtelepülés általi
szabályozása

Gyvt. 29. § (3) Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást
nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint –
a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet
alkot.

Gyvt.
29. § (3) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont

2017.
07.12.

K

40.

Gyermekétkeztetés térítési díjának, annak
vitatására, csökkentésére, elengedésére
vonatkozó szabályainak megállapítása, ha az
önkormányzat közvetlenül látja el a feladatot

Gyvt. 151. § (4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés alkalmazásában intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett
a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a
személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj
megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg.

Gyvt.
151. § (4a) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont

2015.
03.01.

L

41.

Gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó (a
nevelési-oktatási intézmény vezetője által, egyéni
rászorultság alapján történő) kedvezménymegállapítás szabályai

Gyvt. 162. § (5) Felhatalmazást kap a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek keretei
között a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján kedvezményt állapít meg a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére.

Gyvt.
162. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont

2015.
03.01.

L

42.

Szociális ellátások szabályozása települési
támogatás keretében

Szoc. tv. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben
szabályozza …
g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint
az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Szoc. tv.
132. § (4) bek. g)
pont

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2015.
03.01.

K

43.

Szociális ellátáshoz vagyon- és
jövedelemnyilatkozat, valamint igazolás részletes
szabályai

Szoc. tv. 10. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat
képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza.

Szoc. tv.
10. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2015.
03.01.

K

44.

Szociálisan rászorultak részére a törvényieken túli
pénzbeli támogatások szabályai

Szoc. tv. 26. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és
feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

Szoc. tv.
26. §

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2015.
03.01.

L
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45.

Szociális pénzbeli ellátások eljárási szabályai

Szoc. tv. 32. § (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat
képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

Szoc. tv.
32. § (3) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2015.
03.01.

K

46.

Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása

Szoc. tv. 58/B. § (2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi
szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

Szoc. tv.
58/B. § (2) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2017.
01.01.

K

47.

Tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás
szabályai

Szoc. tv. 60. § (3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz
lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a
tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új
tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. …
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az
étkeztetés biztosításában.

Szoc. tv.
60. § (3) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2015.
03.01.

L

48.

Étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes
szabályai

Szoc. tv. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben
szabályozza … d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait …

Szoc. tv.
132. § (4) bek. d)
pont

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2015.
03.01.

K

Szoc. tv. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt
székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint … rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés
szerinti rendeletben szabályozza … a)–h) …

Szoc. tv.
92. § (1) bek. a) vagy
b) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont

2017.
07.12.

L

Temetkezési tv.
41. § (3) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont

2013.
11.01.

K

Fétám. tv.
6. § (1) bek. b) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 15. pont

2018.
01.01.

L

49.

Szociális személyes gondoskodást nyújtó
ellátások szabályai (társulási fenntartás esetén a
székhely önkormányzat rendeletében)
Egyetértési jog: társulásban résztvevő önkormányzatok

50.

Köztemető használatának és díjainak
szabályozása

Temetkezési tv. 6. § (4) 6. § (4) Köztemető esetében a temető használatának rendjéről
önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.
41. § (3) A települési önkormányzat … rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen … a)–g)
42. § Ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, a temető használatának
szabályait önkormányzati rendeletben kell megállapítani.

51.

Start-számlára történő befizetés szabályai
(babakötvény)

Fétám. tv. 6. § (1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig – kiegészíthető … b) magyarországi települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel …
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K/
L4

Címertv.
24. § (9) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. i) pont

2012.
01.01.

L

52.

Elismerés alapítása

Címertv. 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
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.
Címertv. 22. § (1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést
(a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat … d) a helyi önkormányzat
képviselő-testülete, …

53.

Népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok száma

Nsztv. 92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

Nsztv.
92. §

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. c) pont

2014.
01.18.

K

54.

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kttv. 234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg,
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének … a)–c) …
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek
mértéke legfeljebb 20%.

Kttv.
234. § (3)–(4) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2016.
11.30.

L

55.

Köztisztviselők egyéb juttatásai és támogatásai

Kttv. 237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

Kttv.
237. §

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2012.
03.01.

K

56.

Vezetői illetménypótlék

Kttv. 236. § (4) A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével – ide nem értve a
3000-nél kevesebb lakosú várost – a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg – a jegyzőket, főjegyzőket kivéve [256. § (1) bekezdés] –
egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke: …

Kttv.
236. § (4) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2012.
03.01.

L

57.

Címzetes főjegyző címadományozási juttatása

Kttv. 253. § (9) … Abban az esetben, ha a költségvetési törvény címadományozási juttatást nem állapít meg, akkor a helyi önkormányzat rendeletében saját költségvetése
terhére megállapíthat ilyen juttatást, azonban ennek összege nem haladhatja meg az
illetményalap huszonnégyszeresét.

Kttv.
253. § (9) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2012.
03.01.

L

58.

Köztisztviselők vonatkozásában magasabb
illetményalap megállapítása 2021-re

Kvtv. (2021) 76. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletében … b) az 61. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az 61. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot határozzon meg.

Kvtv. (2021)
74. § (3) bek. b) pont

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2021.
01.01.

L

59.

Ebrendészeti hozzájárulás szabályai

Ávtv. 42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési … önkormányzat … az adott
év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente
ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.
Ávtv. 49. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …,
hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények,
mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg.

Ávtv.
49. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2013.
07.20.

L

60.

Kedvtelésből tartott állatok tartása

Ávtv. 49. § (6) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …,
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg.

Ávtv.
49. § (6) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2013.
07.20.

K
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Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Közművelődési tevékenység támogatása körében
ellátott feladatok meghatározása és szabályai

Kultv. 83/A. § (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – … – rendeletben határozza meg az ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját
és mértékét.

Kultv.
83/A. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 7. pont

2017.
07.08

K

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai,
valamint díjalkalmazási és díjfizetési feltételei

Ht. 35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg: … a)–g) …
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait,
illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a … miniszteri rendeletben
nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.

Ht.
88. § (4) bek. a) és d)
pont

Mötv.
13. § (1) bek. 19. pont

2017.
06.23.

K

63.

Szelektív hulladékgyűjtés szabályai

Ht. 39. § (5) Önkormányzati rendelet a … kormányrendeletben meghatározottakon
túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben állapítsa meg: … b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes
szabályokat; …

Ht.
88. § (4) bek. b) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 19. pont

2015.
01.01.

L

64.

Közterület tisztán tartásának szabályai

Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben állapítsa meg: …
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;

Ht.
88. § (4) bek. c) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 5. pont

2013.
01.01.

K

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
(szippantás) szabályai és díja

Vgtv. 4. § (2) A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni: … d) a településen található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
Vgtv. 44/C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: … a)–g) …
Vgtv. 45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a
törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.

Vgtv.
45. § (6) bek.

Vgtv.
4. § (2) bek. d) pont

2013.
01.01.

K

Víziközmű-csatlakozás műszaki és pénzügyi
feltételei

Vgtv. 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.

Vgtv.
45. § (12) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 21. pont

2016.
06.04.

K

61.

62.

65.

66.
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Újonnan bevezetett víziközmű-szolgáltatás
átmeneti díjához képest kedvezmény
megállapítása

Vksztv. 31/B. § (2a) Önkormányzati rendelet a (2) bekezdés szerinti határozatban
megállapított díjhoz képest – a rezsicsökkentésről szóló törvényben meghatározott
kedvezményen felül – további kedvezményt állapíthat meg, ha az önkormányzat gondoskodik a rendeletében meghatározott díjkedvezmény miatt keletkező bevételkiesés
megtérítéséhez szükséges forrás elkülönítéséről, és a szerződött víziközmű-szolgáltató
díjszámlázási rendjének megfelelő ütemezés szerinti utólagos megfizetéséről a szerződött víziközmű-szolgáltató által jogszerűen igényelt összegben.
74. § (5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a Hivatal
határozatában megállapított átmeneti díjra vonatkozóan – akár a rezsicsökkentésről
szóló törvényekben meghatározott kedvezményen felül további – díjkedvezményt, az
arra jogosultak körét, valamint a díjkedvezmény mértékét rendeletben állapítsa meg.

Vksztv.
74. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 21. pont

2016.
12.06.

L

68.

Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje, valamint az
ezzel összefüggő felügyeleti díj részletes szabályai

Kertv. 6. § (4) A települési … önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok
figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve
vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság,
illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.
Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …,
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.

Kertv.
12. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 13. pont

2016.
04.16.

L

69.

Üzletek működésével összefüggésben elkövetett
jogellenes cselekmények ellenőrzésének
szabályai

Kertv. 2. § 31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: …
a)–b) …
Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …,
hogy … a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.

Kertv.
12. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 13. pont

2016.
04.16.

K

Piac, vásár és az ezek területén működő üzletek
nyitva tartása (egészségügyi válsághelyzetben)

Eütv. 232/D. § (3) Egészségügyi válsághelyzetben – a kereskedelemről szóló törvény és
a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – a települési önkormányzat képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletével
szabályozhatja a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac,
vásár területén működő üzletek nyitva tartásának szabályait.
Szabs. tv. 239/A. § (1) Aki az egészségügyi válsághelyzet során … b) a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitva tartásának önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait …
megszegi, szabálysértést követ el.

Eütv.
35. § (1) bek.

2020.
06.18.

L

67.

70.
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71.

Távhőszolgáltatás részletes szabályai, a
közszolgáltatási szerződés megszűnése utáni
díjfizetés rendje, valamint a Távhő
Közszolgáltatási Szabályzaton túlmenő szabályok

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Tszt. 6. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete: … a)–i) rendeletben határozza meg
a h) pont szerinti díj mértékét, esedékességét, a különbözet számításának, valamint a
díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatásnak a részletes szabályait.
Tszt. 45. § (6) … az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint adatot
szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak.
Tszt. 52. § (2) A Távhő Közszolgáltatási Szabályzatban foglaltakkal összefüggésben az
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben további részletes szabályokat határozhat meg.
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 6. § (2)–
(4) bekezdésében, a 45. § (6) bekezdésében és az 52. § (2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.

Tszt.
60. § (3) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 20. pont

2019.
04.26.

K

Alapellátási tv. 6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által
kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is
kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre
irányuló megállapodásban határozzák meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet – védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos –, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező
egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.

Alapellátási tv.
6. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 4. pont

2019.
01.01.

K

Törvényszöveg

72.

Egészségügyi alapellátások körzeteinek
kialakítása

73.

Nemdohányzó közterület kijelölése

Nvt. 2/A. § (1) A helyi önkormányzat rendeletben a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. …

Nvt.
2/A. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 5. pont

2013.
01.01.

L

74.

Sporttal kapcsolatos saját feladatok szabályozása
(tízezer lakos felett)

Stv. 55. § (6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú
helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően
a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.

Stv.
55. § (6) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 15. pont

2004.
03.13.

K

Helyi adó megállapítása

Htv. 1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban együtt: önkormányzat) rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint – a megyei önkormányzat kivételével – települési adókat vezethet be.
Htv. 43. § (3) Az önkormányzat az adóval kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás
rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben.

Htv.
1. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 13. pont

2020.
06.18.

L

Talajterhelési díj megállapítása

Ktd. 26. § (4) A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának szempontjait,
valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat.
Ktd. 21/A. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és
mentességek eseteit a települési önkormányzat … rendeletben állapítja meg. …

Ktd.
26. § (4) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2005.
01.01.

K

75.

76.

Véleményeztetés: az alapellátásért felelős országos
módszertani intézettel
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés) 1

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Jelen szöveg
hatálya

Mezőőri járulék mértéke, megfizetésének módja,
valamint kedvezmények és mentességek

Fbtv. 19. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A
mezőőri járulék mértékét, megfizetésének módját, valamint a kedvezményekre és
mentességekre vonatkozó előírásokat a települési … önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza.

Fbtv.
19. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont

2020.
06.18.

L

78.

Helyi építési szabályzat

Étv. 13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá
a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez
fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.
Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg
6. a helyi építési szabályzatát,

Étv.
62. § (6) bek. 6.

Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont

2013.
01.01.

K

79.

Helyi építészeti-műszaki tervtanács
létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárásáról
szóló szabályok megállapítása

Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg …
4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási
szabályainak megállapításáról szóló szabályokat …

Étv.
62. § (6) bek. 4.

Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont

2013.
01.01.

L

80.

Településképi rendelet

Településképi tv. 12. § (2) Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete
(közgyűlése), hogy a településképi rendeletben állapítsa meg … a)–h) …

Településképi tv.
12. § (2) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont

2017.
01.18.

K

81.

A partnerségi egyeztetés szabályainak
megállapítása

Településképi tv. 12. § (4) Felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy a széleskörű társadalmi bevonás és nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapítsa meg a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök,, a kézikönyv, és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerek) történő (partnerségi)
egyeztetés részletes szabályait.

Településképi tv.
12. § (4) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont

2017.
08.31.

K

82.

Megyei területfejlesztési és vidékfejlesztési
koordináció szabályozása

Tftv. 27. § (4) Felhatalmazást kap a megyei önkormányzat, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól.

Tftv.
27. § (4) bek.

Mötv.
27. § (1) bek.

2013.
12.14.

K

83.

Megyei területrendezési terv

Trtv. 88. § (5) Felhatalmazást kap a megyei önkormányzat, hogy a megyei területrendezési tervet – és ennek részeként a sajátos megyei övezeteket – önkormányzati rendeletben állapítsa meg.

Trtv.
88. § (5) bek.

Mötv.
27. § (1) bek.

2019.
03.15.

K

77.
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés) 1

84.

A reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó
előírásoknak és a településképi bejelentési eljárás
szabályainak megállapítása (településképi rendelet
hiányában)

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Jelen szöveg
hatálya

Településképi tv. 12. § (5) Felhatalmazást kap az önkormányzat településképi rendelet
hiányában, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendeletnek – … – megalkotására és módosítására.
Településképi tv. 14. § (2b) 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában … b) a a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és településképi bejelentési eljárásról
szóló önkormányzati rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó
előírásait – … – 2018. december 31-ig lehet alkalmazni.

Településképi tv.
12. § (5) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont

2017.
09.29.

L

Törvényszöveg

K/
L4

85.

Környezetvédelmi feladatok megoldása

Kvt. 46. § (1) A települési önkormányzat … a környezet védelme érdekében … c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg
határozatot hoz; …

Kvt.
46. § (1) bek. c) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

1995.
12.19.

K

86.

Környezethasználatnak minősülő tevékenység
meghatározása

Kvt. 5. § E törvény hatálybalépését követően törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet határozhat meg környezethasználatnak minősülő tevékenységet.

Kvt.
5. §

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

1995.
12.19.

L

87.

Fás szárú növények védelme érdekében
tulajdonjog korlátozása

Kvt. 48. § (2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg.

Kvt.
48. § (2) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

1995.
12.19.

L

88.

Szmogriadó (füstködriadó) terv

Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
… a) a füstködriadó terv, …
(5) A (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban … a) az a)
… pont tekintetében a fővárosi közgyűlés, …. alkothat rendeletet.

Kvt.
48. § (4) bek. a) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2012.
10.10.

K

89.

Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Hatályát vesztette: Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítása,

Felhatalmazás a hatályon kívül
helyezésre:

Feladatkör a hatályon kívül
helyezésre:

Jat.
10. § (2) bek.

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. a) pont

90.

Önkormányzati környezetvédelmi alap
létrehozása

Kvt. 58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében
a települési önkormányzat … önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.

Kvt.
58. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

1995.
12.19.

L

91.

Természeti terület és más védelemre érdemes
földterület védetté nyilvánítása

Tvt. 24. § (1) Természeti területet [15. § (1) bekezdés] és más – e törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet … b) helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési … önkormányzat nyilvánít védetté.

Tvt.
24. § (1) bek. b) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

1997.
01.01.

L

92.

Természetvédelmi kezelési terv

Tvt. 36. § (1) A természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket (természetvédelmi kezelési terv) … helyi jelentőségű
védett természeti területre vonatkozóan a települési … önkormányzat rendeletben állapítja meg.

Tvt.
36. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2008.
12.28.

K

93.

Helyi jelentőségű védett természeti területek
fenntartásának terve

Tvt. 55. § (1) A települési önkormányzat … az illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készít. A tervnek az országos, a regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési … képviselőtestület … rendelettel fogadja el.

Tvt.
55. § (1) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

1997.
01.01.

K
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés) 1

Törvényszöveg

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

94.

Zajvédelmi szabályok megállapítása

Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
… f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása. …

Kvt.
48. § (4) bek. f) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2016.
01.05.

K

95.

Zajvédelmi szempontból fokozottan védetté
nyilvánítás

Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
… d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása, …

Kvt.
48. § (4) bek. d) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2016.
01.05.

L

96.

Csendes övezet kijelölése

Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
… e) csendes övezet kijelölése, …

Kvt.
48. § (4) bek. e) pont

Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont

2016.
01.05.

L

97.

Ákr. szabályait kiegészítő eljárási rendelkezések
megállapítása

Ákr. 8. § (3) Miniszteri rendelet kivételével jogszabály e törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg.

Ákr.
8. § (3) bek.

Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont

2018.
01.01.

L

98.

Önkormányzati hatósági ügyben hatósági
hatáskör gyakorlására történő felhatalmazás

Ákr. 9. § E törvény alkalmazásában hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet
(akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati
rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör
gyakorlására jelöl ki …

Ákr.
9. §

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01

L

99.

Védett adatok megismerési módjának, körének
meghatározása

Ákr. 27. § (3) A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott módon és körben – megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása
érdekében szükséges.

Ákr.
27. § (3) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

100.

A kérelem további tartalmi elemeinek
meghatározása

Ákr. 43. § (2) Ha jogszabály további követelményt állapít meg, a kérelem tartalmazza
az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

Ákr.
36. § (1) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

101.

Teljes eljárásban 60 napnál rövidebb határidő
megállapítása

Ákr. 50. § (2) Az ügyintézési határidő … c) teljes eljárásban hatvan nap.
Ákr. 50. § (3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hoszszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

Ákr.
50. § (3) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

Ákr. 92. § (1) Jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe
tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel írásban hatósági szerződést kössön. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés.

Ákr.
92. § (1) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

Hatósági szerződés lehetséges/kötelező
102.
esetköreinek meghatározása
103.

Hatósági bizonyítvány esetköreinek
meghatározása

Ákr. 95. § (1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére
– a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Ákr.
95. § (1) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

104.

Hatósági igazolvány esetköreinek és
adattartalmának meghatározása

Ákr. 96. § A hatóság – jogszabályban meghatározott esetekben és adattartalommal –
az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki.

Ákr.
96. §

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

105.

Az ügyfél mentesítése az eljárási költség
előlegezése alól

Ákr. 128. § (1) Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. …

Ákr.
128. § (1) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés) 1

Törvényszöveg

Felhatalmazó
rendelkezés 2

Feladatkört megáll.
rendelkezés 3

106.

Költségmentes ügyek meghatározása

Ákr. 130. § (5) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet meghatározhat olyan ügyfajtát, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg.

Ákr.
130. § (5) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

107.

Önkormányzati hatósági ügyben a végrehajtás
foganatosítójának meghatározása

Ákr. 134. § (1) A végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – az állami
adóhatóság foganatosítja.

Ákr.
134. § (1) bek.

Mötv.
18. § (1) bek.

2018.
01.01.

L

Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli
108. házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítés engedélyezésének szabályai

Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait, …

Anyakönyvi tv.
96. § a) pont

Mötv.
18. § (1) bek.

2014.
07.01.

K

Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli
109. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítés díja

Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékét.

Anyakönyvi tv.
96. § b) pont

Mötv.
18. § (1) bek.

2014.
07.01.

L

Infotv. 5. § (3) Az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint
az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az
adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

Infotv.
5. § (3) bek.

Az adatkezelés
elrendelését
szükségessé tevő
feladatra vonatkozó
feladatkör

2018.
07.26.

K

Közadat tv. 21. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy … b) az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj
mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel
összhangban álló további részletszabályait … rendeletben állapíthassa meg.

Közadat tv.
21. § (3) bek.

Közadat tv.
2. § (1) bek.

2013.
01.01.

K

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2014.
01.01.

K

Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont

2014.
10.12.

L

110.

Kötelező adatkezelés elrendelése esetén az
adatkezelés részleteinek szabályozása

Közadat újrahasznosítás céljára történő
111.
rendelkezésre bocsátása díjának szabályozása

112.

113.

Szervezeti és működési szabályzat

Mötv. 53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:
a)–l) …
(2) A képviselő-testület … meghatározhatja …
(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, …

Tiszteletdíj és természetbeni juttatás
(képviselőnek, bizottsági elnöknek, tagnak,
tanácsnoknak)

Mötv. 35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
f) az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást; …
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Eredeti jogalkotói
hatáskörében:

Alaptörvény
32. cikk (2) bek.

Mötv.
143. § (4) bek. f) pont

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4
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JEGYZETEK:
1

VÉLEMÉNYEZTETÉS:
Jat. 5. § (5) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
társulás esetén […] az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat
képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.
Jszr. 57. § (1) Ha a felhatalmazó rendelkezés úgy rendelkezik, hogy a rendelet más
személlyel vagy szervvel (a továbbiakban: egyetértő) egyetértésben adható ki, a
rendelet tervezetének a bevezető részében az egyetértés tényére utalni kell.
Jszr. 58. § (1) Ha a rendelet előkészítése során valamely szerv jogszabályban biztosított, érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel rendelkezik, a bevezető részben a véleményezés tényét fel kell tüntetni.
Jszr. 58/A. § (1) Ha az önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló
törvény alapján a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének
hozzájárulása szükséges, a bevezető részben a hozzájárulás tényére utalni kell.

2

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉS:
Jszr. 53. § (2) Eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett helyi önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító
rendelkezésként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell megjelölni.
Jszr. 54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet
bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést
megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.
Jat. 8. § (2) Nem lehet módosítani […] b) – az önkormányzati rendelet kivételével –
a rendelet bevezető részét, […]

3

FELADATKÖRT MEGÁLLAPÍTÓ RENDELKEZÉS:
Jszr. 55. § (5) Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az
önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni.
Jat. 8. § (2) Nem lehet módosítani […] b) – az önkormányzati rendelet kivételével –
a rendelet bevezető részét, […]

4

KÖTELEZŐ/LEHETŐSÉG:
Jat. 5. § (4) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve,
hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.
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*

KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET SZABÁLYAI:
A
-gal jelölt 24–26., 29., 36., 37., 62–64., 73., 75., 78–81., 84–88. és 90–96. sorok tekintetében, különleges gazdasági övezet kijelölése esetén az erre vonatkozó
szabályokat is figyelembe kell venni:
2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
4. § (1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat
a) sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési
követelményeket, valamint építési vagy változtatási tilalmat,
b) sajátos telekalakítási követelményeket,
c) egyedi településképi követelményeket,
d) egyedi örökségvédelmi szabályokat,
e) […] környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat,
f) közterületek használati rendjére vonatkozó közterület-használati szabályokat,
a forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a közterülethasználati díjakat és az ellenőrzés rendjére, a közterületek fenntartására, fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályokat,
g) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítására vonatkozó szabályokat,
h) az öngondoskodásra és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra,
továbbá a közösségi együttélésre vonatkozó alapvető szabályokat, valamint
ezek elmulasztására jogkövetkezményeket
megállapító rendelete a különleges gazdasági övezet területén csak akkor alkalmazható, ha a Kormány vagy a megyei önkormányzat e törvény felhatalmazása alapján
megalkotott rendelete a különleges gazdasági övezet területére nem állapít meg eltérő szabályokat.
7. § (2) Felhatalmazást kap a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti […] megye
megyei önkormányzatának közgyűlése, hogy a különleges gazdasági övezet területén
a) […] a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) bekezdése szerinti szabályokat;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a Ht. 35. §-ában foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges
szabályokat;
c) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
d) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a […] miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket
rendeletben határozza meg.
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RÖVIDÍTÉSEK:
Áht.

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Ákr.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Alapellátási tv.

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Alaptörvény

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Anyakönyvi tv.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

Ávr.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Ávtv.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

Címertv.

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről

Eat.

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Étv.

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Eütv.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Fbtv.

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról

Fétám. tv.

2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról

Filmtv.

2004. évi II. törvény a mozgóképről

Gyvt.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Har.

1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Hatásköri tv.

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Ht.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Htv.

1990. évi C. törvény a helyi adókról

Infotv.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Jat.

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

Jszr.

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről

Kertv.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

Kkt.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Közadat tv.

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

Ktd.

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

Kttv.

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

Kultv.

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről

Kvt.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Kvtv. (2021)

2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

Lakástv.

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról

Mötv.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
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Nsztv.

2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Nvt.

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól

Nvtv.

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

Övt.

1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról

Stv.

2004. évi I. törvény a sportról

Szabs. tv.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről

Szbtv.

1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek
elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

Személyszállításitv. 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
Szoc. tv.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Takarékos tv.

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Társasházi tv.

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

Településképi tv. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
Temetkezési
tv.

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

Tftv.

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Trtv.

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Tvt.

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Tszt.

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Vasúti tv.

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Vgtv.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Vksztv.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

__________________
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A játszótéri eszközök
üzemeltetésével kapcsolatos
jogszabályváltozásokról
onkormanyzat.csmkh.hu/a-jatszoteri-eszkozok-uzemeltetesevel-kapcsolatosjogszabalyvaltozasokrol
Szűcs Péter
fogyasztóvédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő
Műszaki Hatósági Főosztály · Fogyasztóvédelmi Osztály

A játszótéri eszközök üzemeltetésének piacfelügyeleti ellenőrzése évek óta kiemelt
területe a fogyasztóvédelmi hatóság éves vizsgálati programjának. Ennek oka az,
hogy a játszótéri eszközök használata különböző veszélyeket, kockázatokat rejt magában, amelyek azok használóit, a gyermekeket érintik. Megfelelő, a szabványok
előírásait figyelembe vevő tervezéssel, anyagválasztással, telepítéssel és rendszeres
karbantartással azonban egyes veszélyek kizárhatóak, mások csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható szinten tarthatóak. A cél az, hogy játék közben a
gyermekek ne szenvedhessenek maradandó károsodást, a játszótereken ne történhessenek halálos kimenetelű balesetek.
Hazánkban 2004. február 1-től lett szabályozva ez a terület, amikor hatályba lépett a
játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. A
rendelet szabályozza a játszótéri eszközök gyártását, telepítését, üzemeltetését, valamint a hatósági felügyeletét. A jogszabály több alkalommal módosult már, a legutolsó módosítás 2020. július 31-én lépett hatályba. Szakmai tájékoztatónkban ez
utóbbi módosításra szeretnénk felhívni a játszóterek üzemeltetését végző önkormányzatok, illetve intézmények felelős szakembereinek figyelmét.

Továbbra is alapvető szempont, hogy egy játszótéri eszköz csak akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a
használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és
megfelel a biztonságossági követelményeknek.
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A biztonságossági követelményeknek való megfelelést eddig a gyártó a saját maga
által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is igazolhatta. A jogszabály módosítását
követően a gyártó, az általa gyártott és forgalomba hozott játszótéri eszköz biztonságosságát már csak a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvánnyal tudja
igazolni.
A gyártó köteles ellátni a játszótéri eszközt megfelelő jelölésekkel, és adatokkal is. A
játszótéri eszközökön fel kell tüntetni:
a) a gyártó és az importőr nevét, címét,
b) a játszótéri eszköz megnevezését, a gyártó által adott azonosító jelölést,
amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására
szolgál,
c) ha a játszótéri eszköz valamely szabványnak megfelel, a szabvány jelzetét,
d) az ajánlott korcsoportot,
e) a gyártás évét,
f) az alapvonal jelölését (amennyiben értelmezhető).
A gyártóknak biztosítani kell továbbá a játszótéri eszközökhöz általános terméktájékoztatót, telepítési, szerelési, használati, ellenőrzési és karbantartási utasítást magyar nyelven. A játszótéri eszközöket csak a használati és kezelési útmutató
előírásait figyelembe véve lehet telepíteni és üzemeltetni.
Az új telepítésű, illetve áttelepített játszótéri eszközt használatba venni csak a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést
ellenőrző vizsgálatot követően lehet. Ez a telepítés követő első időszakos ellenőrzés
nem csupán a telepítés megfelelőségére, hanem a megfelelőségi tanúsítvány meglétére, valamint a játszótéri eszköz jelölésére és egyéb dokumentációinak meglétére
is kiterjed.
A telepítést követő további időszakos ellenőrzések során azonban már sem a kijelölt
vizsgáló szervezetek, sem a hatóság nem vizsgálja a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványainak meglétét. A játszótéri eszközök biztonságosságát az üzemeltetés során már csak azok valós műszaki állapota határozza meg.

Módosult az időszakos ellenőrzések gyakorisága is. Eddig az üzemeltetők 4 évente
voltak kötelesek elvégeztetni a kijelölt szervezettel a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzéseit. 2020. július 31-től ezeket az időszakos ellenőrzéseket már 3 évente
kell elvégeztetniük. Ez az előírás csak azokra a játszótéri eszközökre vonatkozik, melyek időszakos ellenőrzésére ezen időpontot követően kerül sor. A 2020. július 31-e
előtt elvégzett időszakos ellenőrzések továbbra is 4 évig érvényesek maradnak.
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Azok érvényességének lejártát követően azonban már rájuk is a 3 éves vizsgáltatási
kötelezettség vonatkozik.

A jogszabály módosítása érintette a bevizsgált játszótéri eszközök minősítését is. A
vizsgáló szervezetek eddig három, megfelelő, részben megfelelő és nem megfelelő
kategóriába sorolták be a játszótéri eszközöket. 2020. július 31-ét követően azonban
már csak megfelelőnek vagy nem megfelelőnek lehet értékelni a vizsgált eszközöket. A használatba vételt megelőző első időszakos ellenőrzés során nem megfelelőnek minősül az a játszótéri eszköz is, melynek nincs megfelelőségi tanúsítványa,
illetve azon nem tüntetik fel a szükséges adatokat és nem mellékelik a használati
és kezelési útmutatót. A további időszakos ellenőrzések során azonban, ahogyan
arra már az előzőekben kitértünk, csak a játszótéri eszközök műszaki állapota határozza meg a minősítést.
Az üzemeltetőknek a nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközöket a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kell kijavítaniuk. Ha a kijavítás
nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, akkor azokat el kell bontaniuk. Nagyon fontos kiemelni, hogy az üzemeltetőknek a nem biztonságos játszótéri eszközök további használatát, azok biztonságossá tételéig, vagy elbontásukig, meg kell
akadályozniuk.

A 78/2003. GKM rendelet a módosítás előtt előírta, hogy az üzemeltetőknek a játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalommal nyilvántartást kell vezetniük. Egy
átmeneti módosítás során ez a melléklet kikerült a rendeletből. A most életbe lépett módosítást követően a rendelet már ismét tartalmazza a nyilvántartás tartalmi
elemeit, de nem annak mellékletében, hanem a 7. § (8) bekezdésében, változatlan
tartalommal. A nyilvántartásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a játszótér címe,
b) a játszótéri eszközök száma,
c) a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok,
d) a használatbavétel időpontja,
e) az időszakos ellenőrzések időpontja,
f) a javítás időpontja,
g) a bontás időpontja.
Ennek alapján az eddigi gyakorlat szerint kialakított nyilvántartások változtatás
nélkül tovább használhatóak.
Új elem a 78/2003. GKM rendelet 7. § (10) bekezdésében előírt üzemeltetői kötelezettség, miszerint az üzemeltető a játszótéren, külön táblán, jól látható és tartós
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módon feltünteti a nevét, székhelyének címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, valamint az egységes európai segélyhívószámot.
A rendelet módosítását követően továbbra is figyelemmel kell lenni a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 6/D. § (3)
bekezdésében foglaltakra is, miszerint az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz
létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül
bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet 7. § (8) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartási adatlap tartalmi követelményeinek
megfelelő adattartalommal.
__________________
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Kormányablakok
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216

A kormányablakban előzetes időpontfoglalás nélkül is lehetséges a veszélyhelyzet
alatt lejárt okmányokkal kapcsolatos ügyintézés.
Figyelem! Minden egyéb ügyintézés esetén az előzetes időpontfoglalás ajánlott.
A várakozóktól továbbra is kérjük a személyek közti 1,5 méteres távolság megtartását és maszk viselését.
Továbbra is javasoljuk, hogy vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési lehetőségeket. További információk és időpontfoglalás:
mo.hu | kormanyablak.hu | 1818 kormányzati ügyfélvonal
Csongrád Justh Gyula u. 2/b
Hódmezővásárhely Ady Endre u. 14.
Kistelek Árpád u. 3.
Makó Széchenyi tér 22.
Mindszent Köztársaság tér 6.
Mórahalom Millenniumi sétány 17.
Sándorfalva Ady Endre u. 1.
Szentes Kossuth tér 6.
Üllés Dorozsmai út 40.
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

7 – 17
8 – 12
8 – 16
8 – 18
8 – 12

Szeged:
Kereskedő köz 3–5.
Rákóczi tér 1.
Megyeháza
Rókusi krt. 42–64.
Tesco Szeged Extra
Szőregi út 80.
Szeged Nova

7 – 17
8 – 20
8 – 20
8 – 18
8 – 12

További 50 településünkön havonta
kormányablak-busz biztosítja az
ügyintézést. Ügyfélfogadása:
csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216/
kab-busz-telepulesiugyfelszolgalatok-idopontjai
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A Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal
vezetőinek elérhetőségei
www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/szervezet/elerhetosegunk-92817
www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/szervezet/telefonkonyv
Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2020. július 10-ei) állapothoz képest

szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Kormánymegbízott

Dr. Juhász Tünde

62/680-607

Főigazgató

Dr. Mikecz Péter

62/680-406

Igazgató

Zakar Péter

62/680-654

Dr. Nagy Valéria Réka

62/680-684

Fodor Krisztina

62/680-684

Forrai Dóra

62/680-606

Tóth Renáta

62/680-606

Szabó Gábor

62/680-604

Török Anita

62/680-484

Szervezetfejlesztési referens

Farkas Gábor

62/680-605

Kabinetirodai szakreferens

Dr. Szabó Sándor

62/680-612

Állami Főépítészi
Iroda

Sári Zsolt

62/680-120

Belső Ellenőrzési
Osztály

Herczegh Róbert László

62/680-437

Humánpolitikai és Koordinációs
Főosztály

Dr. Simonkáné dr. Molnár
Mónika

62/681-161

Humánpolitikai Osztály

Nagyné Bodor Bernadett

62/680-676

Jogi és Koordinációs Osztály

Dr. Baunoch Magdolna

62/680-695

titkárságvezető

Titkárság

Kormánymegbízotti
Kabinet

civil kapcsolatok és kommunikáció
kommunikáció
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mikecz.peter
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fodor.krisztina
forrai.dora

toth.renata

szabo.gabor
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fg

szabo.sandorgabor

sari.zsolt

herczegh.robert

molnar.monika

bodor.bernadett
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Védelmi
Bizottság
Titkársága

szervezeti egység

vezető

Titkár

Meleg Károly tű. alezredes

Titkárhelyettes

Csepregi Balázs őrnagy

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Schultz József
Király János

MezőgazdaságiésVidékfejlesztésiNormatív Dr. Szabó Csilla
TámogatásokKérelemkezelésiOsztálya
Vidékfejlesztési Beruházások
Balog Máté
Kérelemkezelési Osztálya

Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály

Dr. Kun Andrea

telefon / @csongrad.gov.hu

62/680-451
meleg.karoly

62/680-452

csepregi.balazs

62/814-905
schultz.jozsef

62/814-923
kiraly.janos

62/814-913
szabo.csilla

62/814-941
balog.mate

62/681-084
kun.andrea

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Dr. Lamperné dr. Horváth Éva

62/680-800

Földművelésügyi Osztály

Dr. Kovács Gábor

62/680-784

Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

Dr. Vér Zalán

62/681-667

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Borcsik Zoltán

62/681-080

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály

Pintér Tamásné

horvath.eva

kovacs.gabor
ver.zalan

borcsik.zoltan

62/680-757

pinter.tamasne

Adategyeztetési és
Nyugdíjbiztosítási Osztály

Sápiné dr. Török Magdolna

62/680-366

Egészségbiztosítási Osztály

Biczók Gyöngyi

62/680-202

Családtámogatási Osztály

Tóth Ferencné

62/680-260

Hatósági és Nyilvántartási Osztály

Muzsik Anita

62/680-231

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői
Osztály

Balogné Czirok Anikó

62/680-759

Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály

Daróczi Krisztina

sapine.magdolna
biczok.gyongyi
toth.ferencne
muzsik.anita
czirok.aniko

62/680-129

daroczi.krisztina

Építésügyi Hatósági Osztály 1.

Kiss Ágoston József

62/680-130

Építésügyi Hatósági Osztály 2.

Mányainé Piti Gabriella

62/681-015

Foglalkoztatási
Főosztály

Budai László

kiss.agoston

manyaine.gabriella

62/680-900
budai.laszlo

Alapkezelő Osztály

Bakos László Attila

62/680-908

Közfoglalkoztatási Osztály

Janovics Péter

62/680-952

Munkaerőpiaci Osztály

Kővágó Márta

62/680-902
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szervezeti egység

Földhivatali
Főosztály

vezető

Tóth Zoltán

telefon / @csongrad.gov.hu

62/680-152
toth.zoltan

Hatósági és Koordinációs Osztály

Dr. Regős-Benák Edit

62/680-157

Csongrádi Földhivatali Osztály

Török József

63/814-725

Hódmezővásárhelyi Földhivatali
Osztály

Dr. Balogh Gabriella

62/681-054

Makói Földhivatali Osztály

Elek Róbert

62/681-456

Mórahalmi Földhivatali Osztály

Dr. Nagy Izabella

62/681-381

Szegedi Földhivatali Osztály

Dabis Tamás

62/680-176

Szentesi Földhivatali Osztály

Bertus Mária

63/814-794

Jogi és Hatósági
Főosztály

Dr. Bangha Ágnes

regos.edit

torok.jozsef

balogh.gabriella
elek.robert

nagy.izabella.morahalom
dabis.tamas

bertus.maria

62/680-683
bangha.agnes

Hatósági és Perképviseleti Osztály

Dr. Bereczky Katalin

62/680-626

Igazságügyi Osztály

Dr. Csongrádi Helga

62/680-687

Szociális és Gyámügyi Osztály

Dr. Novaszel Noémi

62/680-613

Törvényességi Felügyeleti Osztály

Dr. Gyüre Izabella

62/680-681

Működést Támogató
Főosztály

Fődi Edit

bereczky.katalin
csongradi.helga
novaszel.noemi
gyure.izabella

62/680-693
fodi.edit

Beszerzési, Beruházási,
Üzemeltetési Osztály

Kárpátiné dr. Szutor Vera Írisz

62/680-409

Informatikai Osztály

Kutasi Levente

62/680-411

Pénzügyi Osztály

Kónya Brigitta

62/680-465

Projekt Osztály

Szikora Barbara

62/680-407

Számviteli és Támogatási Osztály

Mátó Melinda

62/680-674

Műszaki Hatósági
Főosztály

Dr. Horesnyi Julianna

szutor.vera

kutasi.levente
konya.brigitta

szikora.barbara
mato.melinda

62/680-546

horesnyi.julianna

Fogyasztóvédelmi Osztály

Petrik Sándor

62/680-532

Közlekedési és Útügyi Osztály

Hunya Péter

62/681-612

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Osztály

Kelemen János

62/680-382

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Fodorné dr. Borbély Eszter

Népegészségügyi
Főosztály

Dr. Bosnyákovits Tünde

petrik.sandor
hunya.peter

kelemen.janos

62/680-544
borbely.eszter

62/681-702

bosnyakovits.tunde

Laboratóriumi Osztály

Dr. Szécsényi István

62/681-687

Népegészségügyi Osztály

Arany Ida

62/681-704
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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Dr. Szubally Brúnó

63/814-711

hivatalvezető

szubally.bruno

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

63/814-741

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Gyovai Réka

63/814-712

Kormányablak Osztály

Dr. Becsei Dániel

63/814-717

Dr. Szegény Judit

62/681-004

hivatalvezető

szegeny.judit

Dr. Pap Ágnes

62/681-014

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Kecskeméti Erika

62/681-001

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Borka Attila

62/681-072

Foglalkoztatási Osztály

Bereczki Pál

62/681-170

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Csúcs Tünde

62/681-008

Kormányablak Osztály

Hegyi István

62/681-034

Népegészségügyi Osztály

Dr. Bugyi Györgyi

62/681-463

Dr. Szalai Gabriella

62/681-303

hivatalvezető

szalai.gabriella

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Tóth Erika

62/681-321

Foglalkoztatási Osztály

Csehek Ágnes

62/681-332

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Lévai Anikó

62/681-304

Kormányablak Osztály

Dr. Sándor Katalin

62/681-302

CSONGRÁDI
Járási Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető-helyettes

KISTELEKI
Járási Hivatal

MAKÓI

hivatalvezető-helyettes

nemeth.anna
gyovai.reka

becsei.daniel

pap.agnes

vezeto.hmvhely
borka.attila

bereczki.pal
csucs.tunde
hegyi.istvan

bugyi.gyorgyi

toth.erika

csehek.agnes
levai.aniko

sandor.katalin

Dr. Lakatos-Tóth Andor

62/681-428

hivatalvezető

lakatostoth.andor

Foglalkoztatási Osztály

Bárdi László

62/681-472

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Rotár Gábor

62/561-692

Kormányablak Osztály

Molnár Renáta

62/681-694

Járási Hivatal
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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Dr. Szántó Mária

62/681-350

hivatalvezető

szanto.maria

Foglalkoztatási Osztály

Ivanovné Makovits Tünde

62/681-390

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Csala Éva

62/681-352

Kormányablak Osztály

Nógrádiné Bálint Melinda

62/681-356

Dr. Holubán Csilla

62/680-075

hivatalvezető

holuban.csilla

Dr. Mezey Róbert

62/680-011

MÓRAHALMI
Járási Hivatal

SZEGEDI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Leinweberné Hankóczy Nikolett

makovits.tunde
csala.eva

balint.melinda

mezey.robert

62/680-017

hankoczy.nikolett

Nagy Ágnes Eszter

62/680-034

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Dr. Tihanyi Zala

62/680-830

Foglalkoztatási Osztály

Törjékné Pásztor Ildikó

62/680-962

Gyámügyi Osztály

Lantainé dr. Szecskó Nóra

62/680-023

Hatósági és Szociális Osztály

Dakuné dr. Almási Andrea

62/680-099

Kormányablak Osztály 1.

Csányi Zsolt

70/490-6062

Kormányablak Osztály 2.

Dancs Szilvia

62/680-019

Kormányablak Osztály 3.

István Beatrix

62/680-016

Népegészségügyi Osztály

Dr. Pataricza Mónika

62/681-759

Dr. Tóth Flórián

63/814-776

hivatalvezető

toth.florian

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Lehoczky János

63/814-786

Foglalkoztatási Osztály

Tonnes Zsolt

63/312-256

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Lantos Ágnes

63/814-770

Kormányablak Osztály

Dr. Ötvös Ágnes

63/814-772

Népegészségügyi Osztály

Pintér Julianna

SZENTESI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

nagy.agnes

tihanyi.zala

torjekne.ildiko
szecsko.nora

almasi.andrea
csanyi.zsolt

dancs.szilvia

istvan.beatrix

pataricza.monika

lehoczky.janos
tonnes.zsolt

lantos.agnes
otvos.agnes

63/400-175
pinter.julianna

––––––––––––––––––
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A Csongrád-Csanád Megyei
Államigazgatási Kollégium
tagjai
Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2020. július 10-ei) állapothoz képest

szervezet / vezető

postacím / email

telefon

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
juhasz.tunde@csongrad.gov.hu
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott

(62)
680-607

CSCSMKH főigazgatója
Dr. Mikecz Péter főigazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
mikecz.peter@csongrad.gov.hu

(62)
680-406

CSCSMKH igazgatója
Zakar Péter mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
zakar.peter@csongrad.gov.hu

(62)
680-654

CSCSMKH Állami Főépítészi Iroda
Sári Zsolt állami főépítész

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
sari.zsolt@csongrad.gov.hu

(62)
680-120

CSCSMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Schultz József főosztályvezető

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
schultz.jozsef@csongrad.gov.hu

(62)
814-905

CSCSMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Dr. Kun Andrea főosztályvezető

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
kun.andrea@csongrad.gov.hu

(62)
681-084

CSCSMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Pintér Tamásné főosztályvezető

6723 Szeged, Sólyom u. 2.
pinter.tamasne@csongrad.gov.hu

(62)
680-757

CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Daróczi Krisztina főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
daroczi.krisztina@csongrad.gov.hu

(62)
680-129

CSCSMKH Foglalkoztatási Főosztály
Budai László főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
budai.laszlo@csongrad.gov.hu

(62)
680-900

CSCSMKH Földhivatali Főosztály
Tóth Zoltán főosztályvezető

6724 Szeged, Kálvária sgt. 41–43.
toth.zoltan@csongrad.gov.hu

(62)
680-152

CSCSMKH Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Dr. Simonkáné dr. Molnár Mónika főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
molnar.monika@csongrad.gov.hu

(62)
681-161

CSCSMKH Jogi és Hatósági Főosztály
Dr. Bangha Ágnes főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
bangha.agnes@csongrad.gov.hu

(62)
680-683

CSCSMKH Működést Támogató Főosztály
Fődi Edit főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
fodi.edit@csongrad.gov.hu

(62)
680-693

CSCSMKH Műszaki Hatósági Főosztály
Dr. Horesnyi Julianna főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
horesnyi.julianna@csongrad.gov.hu

(62)
680-546

CSCSMKH Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11.
bosnyakovits.tunde@csongrad.gov.hu
Dr. Bosnyákovits Tünde főosztályvezető
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szervezet / vezető

postacím / email

CSCSMKH Csongrádi Járási Hivatal
Dr. Szubally Brúnó járási hivatalvezető

6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/B.
szubally.bruno@csongrad.gov.hu

(63)
814-711

CSCSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Dr. Szegény Judit járási hivatalvezető

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14.
szegeny.judit@csongrad.gov.hu

(62)
681-004

CSCSMKH Kisteleki Járási Hivatal
Dr. Szalai Gabriella járási hivatalvezető

6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.
szalai.gabriella@csongrad.gov.hu

(62)
681-303

CSCSMKH Makói Járási Hivatal
Dr. Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
lakatostoth.andor@csongrad.gov.hu

(62)
681-428

CSCSMKH Mórahalmi Járási Hivatal
Dr. Szántó Mária járási hivatalvezető

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
szanto.maria@csongrad.gov.hu

(62)
681-350

CSCSMKH Szegedi Járási Hivatal
Dr. Holubán Csilla járási hivatalvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
holuban.csilla@csongrad.gov.hu

(62)
680-075

CSCSMKH Szentesi Járási Hivatal
Dr. Tóth Flórián járási hivatalvezető

6600 Szentes Kossuth tér 6.
toth.florian@csongrad.gov.hu

(63)
814-776

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
Dr. Kozák Péter igazgató

6720 Szeged, Stefánia 4., Pf. 390
titkarsag@ativizig.hu

(62)
599-599

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szatmári Imre tű. dandártábornok igazgató

6721 Szeged, Berlini krt. 16–18. Pf. 483.
csongrad.titkarsag@katved.gov.hu

(62)
621-280

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Dakos József r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány

6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22–24.
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu

(62)
562-400

Klebelsberg Központ Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Báthoryné dr. Licska Anikó mb. tankerületi igazgató

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
aniko.licska.bathoryne@kk.gov.hu

(30)
399-5341

Klebelsberg Központ Szegedi Tankerületi Központ
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató

6726 Szeged, Bal fasor 17–21.
judit.ujfaluczki@kk.gov.hu

(30)
373-8851

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Rigó Szilveszterné igazgató

6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
rigo.szilveszterne@allamkincstar.gov.hu

(62)
568-168

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály I.
Plavetzné dr. Tompán Veronika főosztályvezető

6726 Szeged, Bal fasor 17–21.
dath.csongrad@neak.gov.hu

(62)
561-200

Szegedi Fegyház és Börtön
Kopcsik Károly bv. dandártábornok intézetparancsnok

6724 Szeged, Mars tér 13. Pf. 753
szeged.uk@bv.gov.hu

(62)
554-970

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltsége
Nyári Amália igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
csongrad@szgyf.gov.hu

(70)
647-5910

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság
Stixné Barakkó Györgyi igazgató

6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
foigazgatosag@tef.gov.hu

(30)
636-6522
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ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:
szervezet / vezető

postacím / email

telefon

Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés
elnöke
Gémes László elnök

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
elnok@csongrad-megye.hu

(62)
886-831

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
jegyzője
Dr. Somosi Krisztina jegyző

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
fojegyzo@csongrad-megye.hu

(62)
886-840

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Tatár Zoltán jegyző

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
tatar.zoltan@hodmezovasarhely.hu

(62)
530-120

Szeged Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Martonosi Éva jegyző

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
martonosi.eva@szeged.eu

(62)
564-364

Alkotmányvédelmi Hivatal
Csongrád-Csanád Megyei Iroda
Dr. Komár Krisztián Márk c. nb. őrnagy irodavezető

6722 Szeged, Párizsi krt. 36.
szeged@ah.gov.hu

(62)
551-901

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Belső Ellenőrzési Osztály
Herczegh Róbert László mb. osztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
herczegh.robert@csongrad.gov.hu

(62)
680-437

Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága
Meleg Károly titkár

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
meleg.karoly@csongrad.gov.hu

(62)
680-451

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Makó András igazgató

6721 Szeged, Bocskai u. 14. Pf. 890
csongradavig@nav.gov.hu

(62)
567-500

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Hatósági Iroda
Szabó Tibor igazgató

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Pf. 689.
info@nmhh.hu

(62)
568-300

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Dr. Németh Krisztina r. alezredes igazgató

6724 Szeged, Londoni krt. 15.
dar@bah.b-m.hu

(62)
549-140

––––––––––––––––––
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Önkormányzati elérhetőségek
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/onkormanyzatok-elerhetosegei-csongrad-csanad-megyeben

Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2020. július 10-ei) állapothoz képest

település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

ALGYŐ

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
ph@algyo.hu

62/517-517
algyo.hu

Molnár Áron
Dr. Füzesy István Tibor

Dr. Varga Ákos
Angyal Zsolt

–

AMBRÓZFALVA

6916 Ambrózfalva, Dózsa György u. 1.
phambroz@oroscom.hu

62/521-010
ambrozfalva.hu

Dorotovicsné Gulyás Judit
Nagy-György Lajos

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

APÁTFALVA

6931 Apátfalva, Templom u. 69.
apatfalva.polg@vnet.hu

62/520-040
apatfalva.hu

Szekeres Ferenc
Kiszely János Pálné

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÁRPÁDHALOM

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.
pmhivatal@arpadhalom.hu

63/456-057
arpadhalom.hu

Vágó Miklós Béla
Froman Róbert

Gyurisné Székely Erika Mária
–

Fábiánsebestyéni
Közös Önkormányzati Hivatal

ÁSOTTHALOM

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
polghiv@asotthalom.hu

62/591-560
asotthalom.hu

Toroczkai László
Fackelmann István

Dr. Barna Angéla
–

–

BAKS

6768 Baks, Fő u. 92.
info@baks.hu

62/269-233
baks.hu

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Dobos Péter Pál

az új jegyző kinevezéséig:

BALÁSTYA

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
titkarsag@balastya.hu

62/278-222
balastya.hu

Ujvári László
Juhász Jenő

Dr. Nagy-Elekes Petra
–

–

BORDÁNY

6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
bordany@bordany.hu

62/588-510
bordany.com

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter

Dr. Fodor Ákos
–

–

CSANÁDALBERTI

6915 Csanádalberti, Fő út 30.
polghivcsanadalberti@oroscom.hu

62/650-310
csanadalberti.hu

Csjernyik Zoltán
Makács László

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

nagyközség
község
község
község

nagyközség
község
község

nagyközség
község
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település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

CSANÁDPALOTA

6913Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
pmhiv@csanadpalota.hu

62/263-001
csanadpalota.hu

Dr. Debreczeni István
Jancsik Zoltán
Dr. Paja Gábor

Dr. Bóné Mónika
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

CSANYTELEK

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
csanytelek@csanytelek.hu

63/578-510
csanytelek.hu

Erhard Gyula
Bérces Mariann

Kató Pálné
–

–

CSENGELE

6765 Csengele, Petőfi u. 13.
titkarsag@csengele.hu

62/586-570
csengele.hu

Dr. Tóth Tibor Imre
Tóth Tibor

Dr. Jaksa Tibor
Csépe András

Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal

CSONGRÁD

6641 Csongrád, Kossuth tér 7.
csongrad@csongrad.hu

63/571-900
csongrad.hu

Bedő Tamás
Cseri Gábor
Gyovai Gáspár

Dr. Juhász László
Dr. Barcsi Judit

–

DEREKEGYHÁZ

6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.
jegyzo@derekegyhaz.hu

63/453-003
derekegyhaz.hu

Szabó István
Borbás Tamás

Kovács-Nagy Andrea
–

Derekegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal

DESZK

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
ph@deszk.hu

62/571-580
deszk.hu

Király László
Brczán Krisztifor

Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
–
Dr. Mucsi Enikő

DÓC

6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
onkormanyzat@dockozseg.hu

62/270-231
dockozseg.hu

Turda Gábor
Lázár János

Dr. Török Éva
Dr. Másody Zsolt

Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

DOMASZÉK

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
domaszek@t-online.hu

62/284-011
domaszek.hu

Sziráki Krisztián
Ábrahám Zoltán

Dr. Pálfi Tímea Ágnes
–

–

EPERJES

6624 Eperjes, Petőfi u. 1.
ph.eperjes@optanet.hu

63/455-527
eperjes.hu

Kabai Mátyás
Horváth Ferenc

Kovács-Nagy Andrea
–

Derekegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal

FÁBIÁNSEBESTYÉN

6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
polghivfabian@tanet.hu

63/366-555
fabiansebestyen.hu

Dr. Kós György
Faragó M. Ferenc

Gyurisné Székely Erika Mária
–

Fábiánsebestyéni
Közös Önkormányzati Hivatal

FELGYŐ

6645 Felgyő, Széchenyi út 1.
pmhv@felgyo.hu

63/580-060
felgyo.hu

Horváth Lajos
Szabóné Berkes Etelka

Dr. Faragó Péter
–

Tömörkényi
Közös Önkormányzati Hivatal

FERENCSZÁLLÁS

6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
onkormanyzat@ferencszallas.koznet.hu

62/529-505
ferencszallas.hu

Jani János
Keményné Balogh Ágnes

Dr. Gácsi Zoltán
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

FORRÁSKÚT

6793 Forráskút, Fő u. 74.
hivatal@forraskut.hu

62/287-222
forraskut.hu

Fodor Imre
Kálmánné Kovács Mónika

Dr. Kapás Anita
–

–

város

község
község
város

község
község
község

nagyközség
község
község
község
község
község

A képviselő-testület feloszlása miatt kiírt időközi önkormányzati választást 2020. november 8-án tartják.
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település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

FÖLDEÁK

6922 Földeák, Szent László tér 1.
foldeak@foldeak.hu

62/524-092
foldeak.hu

Hajnal Gábor
Tóth Imre

Rákóczi Edit
–

Földeáki
Közös Önkormányzati Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
pmh@hodmezovasarhely.hu

62/530-100
hodmezovasarhely.hu

Dr. Márki-Zay Péter
Dr. Berényi Károly
Dr. Kis Andrea

Dr. Tatár Zoltán jegyző
Dr. Nagy Péter aljegyző

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

KIRÁLYHEGYES

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
kiralyhegyes6911@gmail.com

62/287-945
kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos
Miklós Imre

Dr. Bóné Mónika
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KISTELEK

6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.
hivatal@kistelek.hu

62/598-100
kistelek.hu

Nagy Sándor
Domonics János

Süliné dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:
Dr. Nagy Rusztem aljegyző

–

KISZOMBOR

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
ph@kiszombor.hu

62/525-090
kiszombor.hu

Szirbik Imre
–

az új jegyző kinevezéséig:

KLÁRAFALVA

6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
onkormanyzat@klarafalva.koznet.hu

62/529-000
klarafalva.hu

Boros Zsolt Mihály
Pápai Mátyás

Dr. Gácsi Zoltán
–

KÖVEGY

6912 Kövegy, Kossuth u. 29.
pmhiv@kovegy.hu

62/523-820
kovegy.hu

Galgóczkiné Krobák Mária Anna Dr. Bóné Mónika
Jakab Tiborné
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KÜBEKHÁZA

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
jegyzo@kubekhaza.hu

62/254-514
kubekhaza.hu

Dr. Molnár Róbert
Kucsera Istvánné

Dr. Gácsi Zoltán
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

MAGYARCSANÁD

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
info@magyarcsanad.hu

62/520-630
magyarcsanad.hu

Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

MAKÓ

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
info@mako.hu

62/511-800
mako.hu

Farkas Éva Erzsébet
Czirbus Gábor

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
Dr. Bakos Tamás Gábor

–

MAROSLELE

6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
marosleleph@maroslele.hu

62/256-033
maroslele.hu

Drimba Tibor
Schulcz János

Dr. Dóka Tímea
–

–

MÁRTÉLY

6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
onkormanyzat@martely.hu

62/528-062
martely.hu

Dr. Putz Anita
Sajti Imréné

Dr. Tatár Zoltán jegyző
Dr. Nagy Péter aljegyző

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

MINDSZENT

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
mindszent@mindszent.hu

62/527-010
mindszent.hu

Zsótér Károly Sándor
Zsótér Gábor

Dr. Végh Ibolya
Németh István

–

község

megyei jogú város
község
város

nagyközség
község
község
község
község
város

község
község
város
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–
Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

MÓRAHALOM

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
info@morahalom.hu

62/281-022
morahalom.hu

Nógrádi Zoltán
Csányi László

Dr. Tóth Krisztián jegyző
Dr. Marjanucz Katalin aljegyző

–

NAGYÉR

6917 Nagyér, Szabadság u. 33.
igazgatas.nagyer@oroscom.hu

62/521-910
nagyer.hu

Lőrincz Tibor
Deák Péter

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

NAGYLAK

6933 Nagylak, Petőfi u. 14.
jegyzo@nagylak.hu

62/279-140
nagylak.hu

Kolozsvári Rozália
Gulácsi Krisztina

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

NAGYMÁGOCS

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
jegyzo@nagymagocs.hu

63/363-002
nagymagocs.hu

Szebellédi Endre István
Drubináné Fodor Katalin

Dr. Vida Bernadett
–

–

NAGYTŐKE

6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4.
nagytoke@szentes.hu

63/450-609
nagytoke.hu

Szénászky Zsolt
Kis Nándor

Dr. Sztantics Csaba
Dr. Danyi Katalin

Szentesi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÓFÖLDEÁK

6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
hivatal.ofoldeak@gmail.com

62/295-603
ofoldeak.hu

Simonné Sinkó Erika
Zsarkó József

Rákóczi Edit
–

Földeáki
Közös Önkormányzati Hivatal

ÓPUSZTASZER

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.
opusztaszer@invitel.hu

62/575-130
opusztaszerkozseg.hu

Makra József
Antal Imre
Nagy Gábor

Dr. Lajkó Norbert
–

–

ÖTTÖMÖS

6784 Öttömös, Fő u. 12.
hivatal@ottomos.hu

62/589-015
ottomos.hu

Dr. Dobó István
Veres János György

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

PITVAROS

6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.
polghiv@pitvaros.hu

62/650-411
pitvaros.hu

Radó Tibor
Anderkó Attila

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

PUSZTAMÉRGES

6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
hivatal@pusztamerges.hu

62/286-851
pusztamerges.hu

Dr. Papp Sándor
Turcsányi János

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

PUSZTASZER

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
info@pusztaszer.hu

62/576-510
pusztaszer.hu

Máté Gábor
Nagy Emese

Dr. Jaksa Tibor
Csépe András

Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal

RÖSZKE

6758 Röszke, Fő u. 84.
jegyzo@roszkenet.hu

62/573-030
roszke.hu

Borbásné Márki Márta Ilona
Molnárné Vér Ágnes

Dr. Gácser Tamás
–

–

RUZSA

6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
ruzsa@ruzsa.hu

62/285-011
ruzsa.hu

Sánta Gizella
Ollmann-né Lovászi Ágnes

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

város

község
község

nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
község
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HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

SÁNDORFALVA

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
polghiv@sandorfalva.hu

62/572-961
sandorfalva.hu

GajdosnéPatakiZsuzsannaMária
Búza Katalin

Dr. Török Éva
Dr. Másody Zsolt

Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

SZATYMAZ

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
pmhivatal@szatymaz.hu

62/583-560
szatymaz.hu

SZEGED

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
info@szegedvaros.hu

62/564-364
szegedvaros.hu

SZEGVÁR

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
polghiv@szegvar.hu

63/364-800
szegvar.hu

Barna Károly
Dékányné dr. Balogh Andrea
Dr. Botka László
Szécsényi Rózsa
Nagy Sándor
Szabó Tibor György
Tóth Péter Pál

Dr. Makay Enikő
–
Dr. Martonosi Éva jegyző
Dr. Kopasz Vanda aljegyző
Dr. Varga Ildikó aljegyző
Dr. Szecskó Tamás
–

SZÉKKUTAS

6821 Székkutas, Béke u. 2.
titkarsag@szekkutas.hu

62/593-050
szekkutas.hu

Szél István
Rostás Péter

Olasz Mónika
–

–

SZENTES

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
sztantics@szentes.hu

63/510-300
szentes.hu

Szabó Zoltán Ferenc
Kiss Csaba István

Dr. Sztantics Csaba
Dr. Danyi Katalin

Szentesi
Közös Önkormányzati Hivatal

TISZASZIGET

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
tiszasziget@vnet.hu

62/254-022
tiszasziget.hu

Dr. Gácsi Zoltán
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

TÖMÖRKÉNY

6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
tomorkeny@tomorkeny.hu

63/577-020
tomorkeny.hu

Ferenczi Ferenc
Nacsa Tamás
Szabó Károly
Bánfi Sándor
Tóth Józsefné

Dr. Faragó Péter
–

Tömörkényi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÚJSZENTIVÁN

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu

62/277-021
ujszentivan.hu

Putnik Lázár
Dr. Juhász Tibor

Dr. Szentirmay Sára
–

–

ÜLLÉS

6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
hivatal@ulles.hu

62/282-122
ulles.hu

Nagy Attila Gyula
Juhász Attila

Dr. Borbás Zsuzsanna
–

–

ZÁKÁNYSZÉK

6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
info@zakanyszek.hu

62/590-490
zakanyszek.hu

Matuszka Antal István
Kazi Péter

Gárgyán István
–

–

ZSOMBÓ

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
polghiv@zsombo.hu

62/595-555
zsombo.hu

CSONGRÁD-CSANÁD

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2–4.
hivatal@csongrad-megye.hu

62/886-840
csongrad-megye.hu

Gyuris Zsolt
Dr. Sziromi Márta
Kiss Péter
MihálffynéZakarAndreaZsuzsanna –
Gémes László elnök
Dr. Somosi Krisztina
Ádók János alelnök
Csáki Béla alelnök
–

város

község

megyei jogú város
nagyközség
község
város

község
község
község

nagyközség
község

nagyközség

Megyei Önkormányzat
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–
–
–

–

–

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN

Nagytőke

CSONGRÁD

Eperjes
Fábiánsebestyén

Felgyő

SZENTES

Tömörkény

Árpádhalom

Csanytelek
Szegvár
Pusztaszer

Csengele

Nagymágocs
Derekegyház

Baks
Mindszent
Székkutas

Ópusztaszer

KISTELEK

Mártély
Dóc

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Balástya

Sándorfalva

Forráskút
Pusztamérges

Öttömös

Üllés

Zsombó

Nagyér
Ambrózfalva

Szatymaz

Algyő

Csanád- Pitvaalberti ros

Földeák

Bordány

Óföldeák

Ruzsa
Zákányszék

Ásotthalom

MÓRAHALOM

Kiadja:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Kiadásért
felelős:
Szerkeszti:

Királyhegyes

Maroslele
Domaszék

SZEGED
Deszk

Röszke

ÚjszentTisza- iván
sziget

Csanádpalota

MAKÓ

Klárafalva Ferencszállás
Kiszombor

Kübekháza

Kövegy
Apátfalva
Magyarcsanád

Nagylak

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
62/680-663
vezeto@csongrad.gov.hu
csmkh.hu · kormanyhivatal.hu
dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
dr. Gyüre Izabella · dr. Semperger Zsolt
tfo@csongrad.gov.hu
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CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Melléklet a Hivatali Tájékoztató
2020. évi IV. számához

A 2020. szeptember 16-ai
jegyzői értekezlet
előadásai
Az önkormányzatok aktuális közművelődési feladatai .............................. 57
A polgármesteri hatáskört érintő,
építésügyi szakterülettel összefüggő hatósági bizonyítványok
kiállításának jogalkalmazási kérdései ................................................. 76
Változások a földügyi szabályozásban a jegyzői eljárás tükrében ................... 85
Az áldozatsegítés és a jogi segítségnyújtás feladatairól .............................. 97
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Az önkormányzatok
aktuális
közművelődési feladatai
onkormanyzat.csmkh.hu/az-onkormanyzatok-aktualis-kozmuvelodesi-feladatai
Dohorné Kostyál Zsuzsanna
igazgató
Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján

Dohorné Kostyál Zsuzsanna
Szeged, 2020. szeptember 16.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
Magyarország Alaptörvényének XI. cikkelye kimondja, hogy
minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez, mely
jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével
biztosítja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. -a a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 7.
pontjában nevesíti a helyi közművelődési tevékenység támogatását.
Ezen törvénnyel összhangban a muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény IV. része szabályozza a közművelődést.
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

FENNTARTÓI FELADATOK

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosítása (2017.) a

közművelődés kérdését
szabályozza újra.

AZ 1997. ÉVI CXL. TÖRVÉNY
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

A törvény hatálya a közművelődés vonatkozásában:
„a közművelődési feladatot ellátókra, a közösségi
színterek és a közművelődési intézmények fenntartóira,
működtetőire és alkalmazottaira.”
•
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

A HELYI (TELEPÜLÉSI) ÖNKORMÁNYZATOK
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSA
Az önkormányzatnak kötelező feladata a helyi közművelődési
feladat támogatása – CXL. 76. (1)
Ezt a feladatát a törvény szerinti
- közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével
- a lakosság képviseletének a biztosítása révén
- pénzügyi támogatás biztosításával kell, hogy ellássa.

A HELYI (TELEPÜLÉSI) ÖNKORMÁNYZATOK
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSA
CXL. 78/I. (1)
A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, amelynek érdekében
•
- megyei jogú városban
•
- városban
•
- fővárosi kerületben
közművelődési intézményt biztosít.
Községekben az önkormányzat
 közösségi színteret, illetve
 közművelődési intézményt biztosít.
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

KÖZSÉG
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

1000 fő alatt

1000 fő
felett

Művelődő
közösségek

Művelődő
közösségek

VÁROS
INTÉZMÉNY

5000 fő felett Művelődési ház

Művelődő
közösségek

még egy
még kettő
kötelezően
kötelezően
választható
választható a
a
b)-g)
b)-g)
alapszolgáltatá
alapszolgált
sból
atásból

MJV,
FŐVÁROSI
KERÜLET

INTÉZMÉNY

Művelődési
ház

Művelődési
központ

Művelődő közösségek

Művelődő
közösségek

még kettő kötelezően
választható a
b)-g)
alapszolgáltatásból

még négy
kötelezően
választható a
b)-g)
alapszolgáltat
ásból

Kulturális
központ

Teljes
körű

Teljes
körű

11

KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása – minden települési önkormányzat kötelező feladata
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység
feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI
FELADATA

Közművelődési rendelet
83/A.
(1) A települési önkormányzat a helyi társadalom
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a
települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést
követően – rendeletben határozza meg az ellátandó
közművelődési
szolgáltatások
körét,
valamint
feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
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A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATA
Közművelődési rendelet
Szerkezeti elemek:
A közművelődési tevékenység területi hatálya, kiterjedése
A feladatellátás
- formája (közösségi színtér, intézmény..)
- módja (saját fenntartás, alapítás, önkormányzati társulás,
költségvetési szerv, gazdasági társaság, közművelődési
megállapodás)
- szükséges támogatás módja (önkormányzat nyilvános könyvtári
és közművelődési feladat normatív támogatás, önkormányzat
saját költségvetési támogatás…)

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI
FELADATA

Közművelődési rendelet
Szerkezeti elemek:
A rendeletalkotással kapcsolatos előzetes egyeztetési
kötelezettség teljesülése (Közművelődési Kerekasztal, a
feladatellátásban érintett művelődő közösségek, nemzetiségi
önkormányzat)
A helyi lakossági képviselet biztosítása
A rendelet felülvizsgálatának szabályai (legalább ötévente)

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2020. SZEPTEMBER 30.

65

AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTUÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATA
Közművelődési rendelet
Szerkezeti elemek:
A rendelet kihelyezésének szabályai (közösségi színtérben,
közművelődési intézményben)
A rendelet közzétételének szabályai (települési honlap, Nemzeti
Jogszabálytár)
Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások felsorolása

ELŐFORDULÓ HIBÁK








Nem pontos a rendelet elnevezése: „a helyi kulturális
feladatok ellátása”
Rossz a jogszabályi hivatkozás (kulturális javak
védelméről)
A törvényi előírásnak nem megfelelő feladatellátó
megnevezése – pl. városban csak közösségi színtér
A közművelődésen kívül más szakterület szabályozása –
pl. könyvtár/”A rendelet hatálya kiterjed … a
közgyűjteményi nyilvános könyvtárra
18
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ELŐFORDULÓ HIBÁK
Hiányzik a településre, intézménytípusra kötelező
alapszolgáltatások száma, annak ellátási módja
A kötelező alapszolgáltatást – művelődő közösségek
létrejöttének segítése…- nem tartalmazza
Csak a törvény szövegét ismétli meg, a helyi sajátosságok
alapján tevékenységeket nem határoz meg
Nincs pontosan meghatározva a feladatellátás formája
Nem tudja ellátni a közművelődési alapszolgáltatásokat










19











Nem felel meg a feladatellátó szervezet/ intézmény a
jogszabályi feltételeknek
Rossz a feladatellátó megnevezése: „A feladatellátó
költségvetési szerv: a Petőfi Sándor Közművelődési
Intézmény”
Helytelen fogalomhasználat – pl. többfunkciós/
integrált kulturális intézmény; Közművelődési Tanács
Közművelődési Kerekasztal
A rendelethez nem tartozó mellékletek is szerepelnek
benne – pl. SZMSZ, bérleti és használati díj
meghatározása
Nincs szinkronban egyéb jogszabállyal: rossz határidőt
ad meg a szolgáltatási tervnek
20
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Normatív támogatás
Az 1997. évi CXL. tv. 76. (1) bekezdése a települési
önkormányzat kötelező feladataként határozza meg
a helyi közművelődési tevékenység támogatását.
A törvény 90. -a alapján a települési önkormányzatok
a közművelődési feladataik ellátásához a költségvetési
törvény szerint állami hozzájárulásban részesülnek.

Normatív támogatás
Elszámolása a költségvetési törvényben meghatározottak alapján
kell, hogy megtörténjen.
A 15/2019. (XII. 7.) PM r. a közművelődési feladatellátáshoz
négy kormányzati funkciót sorol fel:
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ezen kormányzati funkciókódokon számolhatók el a közműv. tevékenységek költségei, a
közösségi színterek, intézmények, működtetési és fenntartási kiadása, az alkalmazottak
juttatásai is
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Normatív támogatás

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján a
2020. évi XC. törvénnyel megalkotta Magyarország 2021. évi
központi költségvetését.
közművelődési és a nyilvános könyvtári feladatainak támogatás:
2170 Ft/fő, de legalább 2 270 000 Ft.

KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY
ÁTALAKULÁSA
2020. évi XXXII. tv. hatályos: 2020. 07. 01.
 Hatálya:
 kult. alapfeladata vonatkozásában önálló jogi személy
 levéltárak, muzeális intézmények, közművelődési intézmények,
integrált kulturális intézmények, előadó-művészeti szervezetek
 2020. nov. 1-jével a 2012. évi. I. tv. (Mt. ) szerinti munkaviszonnyá
alakul át
 Új közalkalmazotti jogviszony létesítésének határnapja 2020. júl. 1.
volt
 A munkáltató 2020. aug. 1-jéig írásban tájékoztatja a közalkalmazottat
a munkaviszony átalakulásáról
 Munkáltatói továbbfoglalkoztatásra irányuló ajánlattétel aug. 15-ig
(min. munkavállaló bére és munkaköre)
 A közalkalmazott nyilatkozattétele – 30 napon belül írásban
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KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY
ÁTALAKULÁSA








Határozatlan időtartamú közalk. jogviszony = határozatlan
időtartamú munkaviszony
A 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. rendelet 2020. nov. 1-jéig
hatályos!
Az átalakulás a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti:
2020. nov. 1-jéig a tv. hatálybalépésekor irányadó
jogszabályokat kell alkalmazni
a júl. 1-jét követően kinevezett vezetőket az Mt.
szerint kell foglalkoztatni
2020. nov. 1-jétől 15-éig tájékoztatja a munkavállalókat az
Mt. 46. (1) bek. meghatározott munkafeltételek változásáról

A feladatellátáshoz szükséges személyi és
szakképzettségi feltételek
1997. évi CXL. Tv. szerint kötelező minimum
végzettségi szintek
A közösségi színtér fenntartója, működtetője minimum
szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező
személyt foglalkoztat. A foglalkoztatást több fenntartó,
működtető közösen is biztosíthatja oly módon, hogy egy
személy legfeljebb három község tekintetében látja el
feladatait. (78/H. 3 és 4. pont)
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1997. évi CXL. tv szerint kötelező minimum
végzettségi szintek
A művelődési házban
legalább 1 felsőfokú közművelődési szakképzettséggel
rendelkező szakember teljes munkaidőben –
20/2018. EMMI rendelet 13. (2)
vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkezik – 1997. évi CXL. tv. 78. (2)

1997. évi CXL. tv szerint kötelező minimum
végzettségi szintek
A művelődési központban
+ 1 felsőfokú közművelődési szakképzettséggel
rendelkező szakember teljes munkaidőben - azaz
min. 2 fő - 20/2018. EMMI rendelet 14. (2)
vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkezik – 1997. évi CXL. tv. 78./A. (2)
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1997. évi CXL. tv szerint kötelező minimum
végzettségi szintek
A kulturális központban
min. 3 felsőfokú közművelődési szakképzettséggel
rendelkező szakember teljes munkaidőben - 20/2018.
EMMI rendelet 15. (2)
vezetője szakirányú mesterfokú végzettséggel
rendelkezik – {1997. évi CXL. tv. 78./B. (2) és (2a)}
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KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI
SZAKEMBER KÉPZÉS SZEGEDEN
a Nemzeti Művelődési Intézet
megyei igazgatóságán






Ha a kötelező közművelődési feladatellátást a települési
önkormányzat közművelődési közösségi színtérrel biztosítja,
akkor legalább 1 fő, legalább középfokú közművelődési
szakképesítéssel rendelkező személy biztosítása szükséges. A
végzettség megszerzésének határideje 2021. január 1.
Az EMMI központi támogatást biztosít a szakképesítés
megszerzésére, így - amennyiben jogosult a település - a
munkavállaló képzési költségét a magyar állam vállalja magára
a fent jelzett határidőig. A képzési programot a Nemzeti
Művelődési Intézet valósítja meg.
Szegedi képzés indítása: szeptember 3.
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Köszönöm a figyelmet!

Dohorné Kostyál Zsuzsanna
Nemzeti Művelődési Intézet
Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
e-mail: kostyal.zsuzsa@nmi.hu
+36 20 282 7605
www.nmi.hu
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A polgármesteri hatáskört
érintő, építésügyi szakterülettel
összefüggő hatósági
bizonyítványok kiállításának
jogalkalmazási kérdései
onkormanyzat.csmkh.hu/a-polgarmesteri-hataskort-erinto-epitesugyiszakterulettel-osszefuggo-hatosagi-bizonyitvanyok-kiallitasanak-jogalkalmazasikerdesei
Daróczi Krisztina
főosztályvezető
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
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CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

A polgármesteri hatáskört érintő,
építésügyi szakterülettel összefüggő
hatósági bizonyítványok kiállításának
jogalkalmazási kérdései

Előadó: Daróczi Krisztina főosztályvezető
/Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály/
2020. szeptember 16.

• Hatósági bizonyítvány
szétválasztása

kiadásával

kapcsolatos

hatáskör

• A változás 2020. március 18. napján lépett hatályba

• Szabálytalan állapotra nem adható ki hatósági bizonyítvány
• Engedélyhez és bejelentéshez nem kötött esetkörre vonatkoztat
•A kiadott hatósági bizonyítvány ellen van jogorvoslat

01

alapvetés
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•Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény (Étv.)
•Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (Eljr.)
•A
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (Tr.)

02

•Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inytv.
Vhr.)

jogszabályi háttér

Étv. 34. § (5) (b) Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott
esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából az ingatlan
adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban
meghatározottak
szerint
az
ingatlan-nyilvántartásban
történő
átvezetéséhez helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.

2013. január 1. előtt

2012. december 31. után

kormányhivatal
:: Eljr. 56. § (1) ::

polgármester
:: Tr. 26/C. § (2) ::
2012. 12. 31.

03

2010. 09. 16.

2013. 01. 01.

2020. 09. 16.

hatáskörök

építmény meglétének igazolása
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Eljr. 56. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból
- építmény bontása, valamint a 2013. január 1. előtt épített, építési engedély nélkül
építhető építmény meglétének igazolása céljából - kérelemre vagy az ingatlannyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az
OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle
alapján, a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével hatósági bizonyítványt állít ki. Az
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott
hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez - kivéve, ha a földrészleten valamennyi
épületet elbontották - mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez
jogszabályban előírt változási vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött
lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött
adatlapot.

04

Eljr. 56. § (2) A tíz éven belül befejezett vagy használatba vett építmény esetén a
hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás során az építésügyi hatóság a meglévő
építmény jogszerűségét, valamint az országos építési követelményeknek és a helyi
építési szabályzatnak való megfelelést vizsgálja. Amennyiben az építmény nem
jogszerűen épült, vagy nem felel meg az országos építési követelményeknek vagy a
helyi építési szabályzat előírásainak, az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítvány
kiadását megtagadja, és egyidejűleg építésrendészeti eljárást kezdeményez.

jogalkalmazás

építmény meglétének igazolása

Tr. 26/C. § (2) A polgármester kérelemre, amennyiben az
építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi
építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle
alapján - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy
az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy
örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31.
után épített építmény felépült.
Inytv. vhr. 65. § (3c) A 2012. december 31. után épített, építési
engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez
nem kötött építmény építését, bővítését a települési önkormányzat
polgármesterének rendeltetést igazoló hatósági bizonyítványa alapján
lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

04

jogalkalmazás

építmény meglétének igazolása
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1. Kérelem beérkezése
2. Előzmények, hatáskör megállapítása (Ákr. 17. §), jogszerűség
vizsgálata – Mikor épült? Építési engedélyhez, egyszerű
bejelentéshez, örökségvédelmi bejelentéshez kötött-e?
3. Helyszíni szemle
vizsgálata

tartása

–

elhelyezkedés,

paraméterek

4. Jogszabály nem tér ki rá, de segítség lehet az ügyféltől
tervdokumentáció bekérése
5. Szakértő bevonása opcionálisan, de tekintettel arra, hogy ezek
önkormányzati rendeletek, a polgármesternek a helyi
szabályozást ismernie kell
6. Hatósági bizonyítvány kiadása/megtagadása

04

7. Ingatlan-nyilvántartási átvezetés

jogalkalmazás

építmény meglétének igazolása

04

•

Építési engedélyhez nem kötött?!
(pl. az Eljr. 1. melléklet 8. pontja esetében - nem emberi
tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása,
valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység
után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m
gerincmagasságot)

•

Egyszerű bejelentéshez nem kötött?!
(amennyiben nem tartozik a 155/2016. Kr. 1.§ (1) bekezdés 300 m2 alatti, feletti új lakóépület, vagy meglévő lakóépület bővítése hatálya alá)

•

Örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött?!
(amennyiben nem tartozik a 68/2018. Kr. 63. § (1) bekezdés műemléken végzett építési tevékenység, műemléki környezetben vagy
műemléki jelentőségű területen – hatálya alá)
Ha nem jogszerűen épült, át kell tenni a KH-hoz (építésfelügyelet)

jogalkalmazás

építmény meglétének igazolása
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•

Országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési
szabályzatnak megfelel?!
(OTÉK egészét figyelembe kell venni, általános probléma:
:: adott funkció elhelyezhető-e az ingatlanon?!
:: nyílászárók OTÉK ellenes elhelyezése – telekhatártól
számított 3 m-en belül
:: építési helyen kívüli elhelyezés elő-, oldal-, hátsókertben
:: megengedett legnagyobb beépítettség túllépés)
Oldalkert!!!

Max 20%!!!

04

jogalkalmazás

építmény meglétének igazolása

Tr. 26/C. § (3) A polgármester kérelemre, amennyiben a
rendeltetésmódosítás
az
örökségvédelmi
vagy
a
rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az
építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos
építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési
szabályzatnak megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az
építményen
belüli
rendeltetési
egység
rendeltetésének
megváltoztatásáról.

05

Inytv. vhr. 65. § (3g) Épület fő rendeltetési jellegének, továbbá lakás vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának építésügyi
hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság
eljárásához nem kötött megváltoztatását a települési önkormányzat
polgármesterének rendeltetést igazoló hatósági bizonyítványa alapján
lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

jogalkalmazás

rendeltetés megváltozásának igazolása
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1. Kérelem beérkezése
2. Előzmények, hatáskör megállapítása (Ákr. 17. §), jogszerűség
vizsgálata – Mikor épült? Örökségvédelmi engedélyhez,
rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez kötött-e?
3. Helyszíni szemle tartása – elhelyezkedés, önálló rendeltetési
egység paramétereinek vizsgálata
4. Jogszabály nem tér ki rá, de ez esetben is segítség lehet az
ügyféltől tervdokumentáció bekérése
5. Szakértő bevonása opcionálisan

6. Hatósági bizonyítvány kiadása/megtagadása
7. Ingatlan-nyilvántartási átvezetés

05

jogalkalmazás

rendeltetés megváltozásának igazolása

•

Örökségvédelmi engedélyhez nem kötött?!
(amennyiben nem tartozik a 68/2018. Kr. 64. § - műemléken
végzett, a műemlék értékleltárba felvett elemeit érintő vagy roncsoló
építési tevékenység – hatálya alá)

•

Rendeltetésmódosítási engedélyhez nem kötött?!
(amennyiben nem tartozik a 143/2018. Kr. 1. § - 400 m2-nél
nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény – hatálya alá)
Ha örökségvédelmi/rendeltetésmódosítási engedélyhez kötött, át
kell tenni a KH-hoz

05

jogalkalmazás

rendeltetés megváltozásának igazolása
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•

05

Milyen célra használják?
E tekintetben szintén helyszíni szemlén kell vizsgálni, hogy
arra a célra használják–e, melyre a hatósági bizonyítvány
kiadását kérik.
Vizsgálni kell a helyi és országos építési előírásokban
foglaltakat!
Általános probléma:
:: az önálló rendeltetési egységhez előírt gépjármű elhelyezés
telken belüli biztosítása az OTÉK 4. melléklete alapján (pl. a
megszűnő garázs, mint önálló rendeltetési egység esetén kieső
gépjármű elhelyezés telken belüli biztosítása, vagy pl. iroda
funkció kialakításával keletkező plusz gépjármű elhelyezés
biztosítása szintén telken belül)
:: a helyiségek OTÉK-ban előírt általános előírásainak való
megfelelés (pl. belmagasság, helyiség minimális alapterülete)

jogalkalmazás

rendeltetés megváltozásának igazolása

06

•

Hatáskör, jogszerűség vizsgálata (Mikor épült? Engedély, vagy
bejelentés köteles-e?)

•

Helyszíni szemle tartása (paraméterek megállapítása, tényállás
tisztázása)

•

Helyi és országos előírásokban foglaltaknak való megfelelés
ellenőrzése (HÉSZ, OTÉK)

•

Opcionálisan szakértő kirendelése

•

Hatósági bizonyítvány megtagadása HÉSZ-nek, OTÉK-nak
való meg nem felelés okán vagy kiadása az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés céljából

összegzés
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Köszönöm a figyelmet!

(elérhetőség: daroczi.krisztina@csongrad.gov.hu)
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Változások a földügyi
szabályozásban a jegyzői eljárás
tükrében
onkormanyzat.csmkh.hu/valtozasok-a-foldugyi-szabalyozasban-a-jegyzoi-eljarastukreben
Dr. Szerdahelyi Ágnes
kormánytisztviselő
Földhivatali Főosztály · Hatósági és Koordinációs Osztály
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CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

dr. Szerdahelyi Ágnes
kormánytisztviselő
Földhivatali Főosztály
Hatósági és Koordinációs Osztály

Szeged, 2020. szeptember 16.

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló
földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.
évi XL. törvény
Kihirdetve:
 2020. május 28.
Hatályba lépett:
 2020. július 1. főszabályként
Célja:
 a
még
megmaradt
termelőszövetkezeti
részarányok kiadásra kerüljenek, és ezáltal végre
lezáruljon a rendszerváltás után megkezdődött
részarány-kiadási folyamat
 salátatörvény: a földügyi tárgyú, vagy azt érintő
jogszabályok módosítása.
2
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Miket módosít?
-az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a
továbbiakban: Inytv.)
-a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény
-a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. Törvény
-a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. Törvény
-a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.),
-a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a
továbbiakban: Fétv.)

3

A termelőszövetkezeti részaránytulajdonok
rendezése
Azon földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartás szerint
termelőszövetkezeti földhasználati jog van bejegyezve 2021.
január 1-jén a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és a
Nemzeti Földalapba kerül.
A földrészleteken fennálló jogok és tények néhány kivételtől
eltekintve megszűnnek.
A termelőszövetkezeti részarány tulajdonnal rendelkezők — a
részarány-tulajdont
nyilvántartó
ingatlanügyi
hatósághoz
benyújtott kérelem alapján — kártalanításban részesülnek.
Mértéke 50.000 Ft/aranykorona.

4
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Változás az Inytv.-ben
Az ingatlan-nyilvántartásban tartós földhasználóként, illetve
ingyenes örökhasználóként bejegyzett személyek tulajdonába
került ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanügyi hatóság
legkésőbb 2021. január 1-jéig hivatalból jegyzi be az
ingatlan-nyilvántartásba. (Korábban: kérelemre.)
Ezen eljárások során, ha az ingatlanügyi hatóság kétséget
kizáróan tudomást szerez a tartós földhasználóként/
örökhasználóként
bejegyzett
személy
elhalálozásáról,
hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a
póthagyatéki eljárás megindítása céljából.

5

Változás a Fétv.-ben:
A Fétv.-t érintő változás értelmében már nemcsak az
elővásárlási jogával élő személynek kell csatolni az
elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat,
hanem a vevőnek is mellékelnie kell ezen
dokumentumokat az adásvételi szerződéshez. [Fétv. 17.
(1) bek.]
Kiemelkedő a jegyzők szerepe ebben az esetben!

6
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Változások a Földforgalmi tv.ben:
o Kiegészítő rendelkezések, módosítások
o Fogalmi változások
o Hirdetményi közlésre vonatkozó eljárást érintő
változások

7

Kiegészítő rendelkezések, módosítások I.
Megszűnik a módosítással azon korábbi lehetőség
is, hogy a Földforgalmi tv. 13-15. -ában foglalt
nyilatkozatok külön nyilatkozatban kerüljenek
csatolásra.
A módosítás hatályba lépését követően kötött
szerződéseknek, illetve az elővásárlási jog
gyakorlása esetén az elfogadó nyilatkozatnak
kötelezően
tartalmaznia
kell
ezen
nyilatkozatokat.

8
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Kiegészítő rendelkezések, módosítások II.
o Új lehetőség nyílik az önkormányzatok számára a
földszerzésre: amennyiben a föld helyi jelentőségű védett
természeti területnek minősül, a földnek a természet
védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából
a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
megszerezheti a tulajdonjogát. [Földforgalmi tv. 11.
(2) c)
pontja]
+ közfoglalkoztatás
+ szociális földprogram
+ településfejlesztés céljából
o Új esetekkel bővül annak a köre, hogy mikor nem lehet
elővásárlással élni. Így az állam szerzése, illetve a részaránytulajdonost megillető vételi jog gyakorlása útján történő
földtulajdonszerzés esetén nem lehet elővásárlási jogot
gyakorolni.
9

Fogalmi változások I.
o Földműves tulajdonostárs: 2020. július 1. napjától már csak
azon földműves tulajdonostársakat illeti meg elővásárlási jog,
akik az adásvételi szerződés megkötésekor legalább 3 éve
tulajdoni hányaddal rendelkeznek. [Földforgalmi tv. 18.
(3)
bek.]
o A helyben lakó szomszéd fogalmába tartozók köre szűkül.
Egyrészt megmarad a korábbi értelemben vett, „klasszikus”
helyben lakó szomszéd fogalma. Ugyanakkor a szomszédos
településen helyben lakó csak abban az esetben hivatkozhat
a
jövőben
erre
a
jogcímre,
amennyiben
az
adásvétel/haszonbérlet/csere tárgyát képező ingatlannal
szomszédos a tulajdonában/használatában lévő ingatlan, és az
ráadásul az életvitelszerű lakóhelye szerinti településen
fekszik. Ez utóbbi kategória lényegében a település határán
lévő ingatlanok kapcsán valósul meg. [Földforgalmi tv. 5. 10.
pont]
10
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Fogalmi változások II.
Szűkítésre került a tartás és életjáradék jogcímén szerzők
köre. A jövőben ezen jogcímeken csak közeli hozzátartozó,
bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye,
önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni azzal, hogy
az állam csak életjáradéki jogviszonyt létesíthet.[Földforgalmi tv.
5. 10. pont]

11

Eljárási változások I.
A
termőföld
tárgyú
adásvételi
és
haszonbérleti szerződések hirdetményi
közlésére irányuló jegyzői eljárás szabályai
lényegesen módosításra kerülnek:
o Joghatályos közlésnek az elektronikus
közlést kell tekinteni.
oHirdetményi úton történő közlése az
elektronikus tájékoztatási rendszer keretében
működő
kormányzati
honlapon
(hirdetmeny.magyarország.hu)
történő
közzététellel valósul meg.
o A szerződés — tájékoztató jelleggel — a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is
kifüggeszthető az elektronikus közzététellel
megegyező időtartamra. [Földforgalmi tv. 21.
(2) bek., 49. (2) bek.]
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Eljárási változások II.
Hirdetményi úton való közlés = kormányzati portálon való
közzététel
Az elővásárlási jog jogosultja számára nyitva álló 60 napos
nyilatkozattételi határidő az adásvételi szerződésnek a
kormányzati portálon történő közzétételét követő napon
kezdődik.

Kifüggesztés:
o csak lehetőség
o tájékoztató jelleg, de FONTOS!
o NEM minősül hatályos közlésnek
szabályozás (Fétv.)

Július

1.

előtti
13

Az anonimizált szerződést fel kell tölteni a kormányzati
portálra.
A szerződésben felismerhetetlenné kell tenni valamennyi
természetes személyazonosító adatot.

KIVÉVE:
o az eladó és a vevő neve,
o lakcíme vagy értesítési címe,
o valamint állampolgársága.

14
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A közzététel megtörténtének igazolása I.
 hirdetmény törzsadat-lap

 hirdetmény elfogadó nyugta
 LEGFONTOSABB: szerződésen a záradék szövegét
módosítani,
hogy
egyértelmű
legyen,
mettől
meddig volt a szerződés a kormányzati portálon
közzétéve
474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet
 jegyző nyilatkozata

15

A közzététel megtörténtének igazolása II.

16
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 Lényeges változás az eljárásban az is, hogy a más
törvényen
(így
pl.
a
nem
földműves

tulajdonostársaknak a Ptk. alapján fennálló) vagy a
megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival
szemben
megszűnik
a
közvetlen
közlési
kötelezettség.
 A módosítás hatályba lépését követően minden
elővásárlásra jogosult egységesen a kormányzati

portálon közzétett
értesül az adásvételről.

hirdetményen

keresztül

17

A közzétételi eljárás menete:
• Közzétételi kérelem benyújtása
• Jegyző vizsgálja a benyújtott kérelmet, mellékletet: hiánypótlást ad ki
(5 nap), megtagadja a közzétételt, ha szükséges

•15 napon belül szerződés feltöltése

• 60 napig a kormányzati portálon közzétéve
• Legközelebbi munkanapon levétel

• 8 napon belül a mezőgazdasági szakigazgatási szerv részére
megküldeni, ügyfelet tájékoztatni

18
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A közzététel szabályos megtörténtének jelentősége:
o az elővásárlásra jogosultak tájékoztatása
o a Földforgalmi tv. 23. (2) bek.:
„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv - az (1)
bekezdésben foglaltakon túl - az okiratok beérkezésétől
számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi
szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról akkor is,
ha a jegyző által megküldött okiratok alapján
megállapítja az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó
eljárási szabályok megsértését.”
o Hiányos beadvány (nincs 4 pld. szerződés, elővásárlási
jogosultságot igazoló okiratok): eljárás megszüntetése
a Fétv. 34. § (3) bek. alapján.

19

KÉRÉS a jegyzők felé
 Beadványok ellenőrzése az átvételkor:
o példányszám
o aláírás
o összefűzés
o nyilatkozat ne legyen külön se az adásvételi, se a
haszonbérleti szerződésekhez.
Ez nagymértékben lecsökkentené a megtagadások,
eljárás megszüntetések számát.

 Határidők betartása: ne sértse az ügyfelek érdekét az
indokolatlan késedelem (hitel, támogatás, művelésbe
vétel eltolódása).
20
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Köszönöm a figyelmet!

dr. Szerdahelyi Ágnes
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Az áldozatsegítés és a jogi
segítségnyújtás feladatairól
onkormanyzat.csmkh.hu/az-aldozatsegites-es-a-jogi-segitsegnyujtas-feladatairol
Juhász Erika
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály
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Az áldozatsegítés és a jogi segítségnyújtás
feladatairól
2020. szeptember 16.

Fotó forrása: promenad.hu http://promenad.hu/galeria/veghajraban-a-csongrad-megyei-kormanyhivatal-felujitasa-3039

Áldozatsegítő szolgálat
Igazságügyi Minisztérium (szakmai irányítás)
Fővárosi és a megyei kormányhivatalok

Jogi és Hatósági Főosztály
Igazságügyi Osztály
 áldozatsegítő szolgálat
 családi csődvédelmi szolgálat
 jogi segítségnyújtó szolgálat
 pártfogó felügyelet
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Mit jelent az áldozatsegítés?
Áldozatvédelem
 a büntetőeljárás szereplőinek feladata,
 eljárásjogi biztosítékok rendszerét jelenti,
 KÉRÉS NÉLKÜL, minden áldozat számára biztosítani kell

Áldozatsegítés
 büntetőeljárás-jogon kívüli jogokat jelent, és
 ahhoz, hogy érvényesülhessen, az áldozat kifejezett
KÉRÉSére van szükség.

§
Ki az áldozat?
A büntetőeljárásban
az áldozat a sértett: akinek a jogát vagy jogos érdekét a
bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.

Áldozatsegítéssel összefüggő jogi szabályozásban
a sértettnél szélesebb személyi kört ölel fel, ide tartoznak a
bűncselekmény közvetlen és ú.n. közvetett áldozatai is.
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§
Ást.
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény

Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (NBS)
1744/2013. (X. 17.) Kormányhatározat a Nemzeti
Bűnmegelőzési
Stratégiáról
(2013-2023),
mely
meghatározza 10 év jogalkotási, szervezetfejlesztési,
képzési, szemlélet- és tudatformálási feladatait, valamint a
szükséges
össztársadalmi
fellépés
elősegítésének
lehetőségeit a bűnmegelőzés területén.

Kik vesznek részt az áldozatsegítésben?
1. áldozatsegítő civil szervezetek

2. áldozatsegítő állami szervek (ÁSSZ)
3. rendőrség

Együttműködés és kapcsolattartás







állami szervekkel,
ellátó szolgálatokkal,
közoktatási intézményekkel,
a polgárőrséggel
civil szervezetekkel
vallási közösségekkel
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Áldozatsegítő vonal
Az Igazságügyi Minisztérium maga is végez áldozatsegítő
tevékenységet akként, hogy működteti a nap 24 órájában hívható,
ingyenes áldozatsegítő vonalat:

Segítségnyújtási
formák
szolgáltatások
Érdekérvényesítés

Azonnali
pénzügyi
segély

kárenyhítés

áldozati
státusz
igazolása
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Érdekérvényesítés
jogi tanács
 jogász
érzelmi segítség
 mediátor
 pszichológus!
- segítő jelenlét a beszélgetés során
- egyéni krízisintervenciós
foglalkozások
(Csongrád-Csanád és Fejér Megye)

Fotó forrása :https://www.nlcafe.hu/baba/20150224/gyerek-pszichologia-tanacsadas/

Állami kárenyhítés
egyösszegű
járadék

Azonnali pénzügyi segély
• 5 nap
• feljelentési jegyzőkönyv
• kérelem
cél: krízishelyzet megoldása:
• lakhatás
• élelmezés
• gyógyászat
• ruházkodás
• kegyelet

maximális összeg: KSH alapösszeg
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- 3 hónapon belül
- személy elleni erőszakos
bűncselekmény súlyos sérültjei
- 6 hónapot meghaladó
keresőképtelenség
- legfeljebb 3 évig folyósítható
- mindent igazolni kell számlával
- a kárral azonos összeg, de nem
haladhatja meg a tv szerinti max
összeget

Áldozati státusz igazolása
- okmánypótláshoz
- jogi segítségnyújtáshoz
- egyéb célból
- nincs határidő
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Jelzőrendszeri tagságból eredő feladataink
Gyermekvédelmi jelzőrendszer
 kiskorú

veszélyeztetettsége esetén: haladéktalan jelzés az illetékes
gyermekjóléti szolgálat felé
 súlyos veszélyeztetés esetén gyámhatósági eljárást is kezdeményez.
Hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló jelzőrendszer
hozzátartozók közötti erőszak veszélye
haladéktalan jelzés a családvédelmi
koordinációért felelős szervezetnek
(az illetékes gyámhatóságnak).

Fotó forrása :mamigyogyit.cafeblog.hu

Cél: a jelzőrendszer ne csak egy postaláda
legyen!
Kell a visszajelzés:
• az eredményről, az információ célba éréséről
• a bedobott információk hasznosításáról
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Az EKAT jelentősége
 az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyabbá tétele
 a látencia csökkentése
 képet kaphatunk
• az emberkereskedelem elkövetési magatartásainak tendenciáiról,
jellegéről,
• az áldozatok származási helyéről,
• az elkövetés helyéről, a kizsákmányolás helyéről,
A statisztikák:
 fontos részét képezik a külföldi államok, szervezetek részéről érkezett
megkeresésekre vonatkozó adatszolgáltatásoknak,
 valamint az egyes ország értékelő jelentéseknek is részét képezhetik.

Áldozatsegítő szolgálata figyelmeztetései különösen
külföldi munkavállalás előtt
• tájékozódás, internet, ismerősök
• helyi magyar konzulátus elérhetősége, telefonszáma
• útlevél, egyéb okmányok másolata
• két mobiltelefon
• helymeghatározós applikáció („Kezedben a biztonságod”)
• család, ismerősök, barátok „legyenek képben”, arról, hogy hova
indultunk
• arról is, hogy ott külföldön hova készülünk kirándulni, bulizni
• tartalékpénz vészhelyzetre
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Az emberkereskedelem
sokrétű és rugalmas
alkalmazkodik az új kihívásokhoz

Nincs egyedüli megoldás, amivel meg lehetne szüntetni!
Sokrétű válaszadás szükséges

Miben segíthet még az áldozatsegítő szolgálat?
Prevenció:
• tájékoztatás
• érzékenyítés
pedagógusok, diákok számára
áldozatként, szemtanúként
Kortárs képzés!
Tankerület innovációja: figyelemfelkeltés, tájékoztatás játékos
eszközökkel
Fotó forrása: Bűnmegelőzés Napja –Kecskeméti Óvoda

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2020. SZEPTEMBER 30.

105

AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS ÉS A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADATAIRÓL
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY · IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY

Jogi segítségnyújtás

Forrás: www.tormanoemi.hu

Kinek és hogyan nyújt segítséget?
•

szociálisan rászorulók részére

•

jogszabályban előírt esetekben

•

ügyvédek,

•

ügyvédi irodák révén

Peren kívüli ügyekben:
•

tanácsadás

•

iratkészítés

Bírósági eljárásokban:
•

pártfogó ügyvédet igényelhetnek

Forrás: www.tormanoemi.hu
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Büntető eljárásban
•

költségkedvezmény engedélyezhető

Pártfogó ügyvédi képviselet:
 sértett
 magánvádló

 magánfél
 vagyoni érdekelt
 egyéb érdekelt
 pótmagánvádló

Forrás: www.tormanoemi.hu

A jogi szolgáltatás díját az állam
•

viseli

•

megelőlegezi

Ingyenesen vehető igénybe a jogi segítség, ha:
•

A közös háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme < a nyugdíjminimum összege
2020-ban ez < 28.500,- Ft

•

egyedülálló esetében: a havi nettó jövedelem < a nyugdíjminimum összegének 150%-a
2020-ban ez: 42.750,- Ft

•

kérelmező a szolgáltatást a vagyonából sem tudja fedezni

Forrás: www.tormanoemi.hu
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Ingyenesen igénybe vehető a szolgáltatás jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül, ha:
•

aktív korúak ellátására jogosult

•

aktív korúak ellátására jogosult közeli hozzátartozójával él

•

közgyógy ellátásban részesül

•

egészségügyi szolgáltatásra jogosult

•

átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan

•

menekült, …

•

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel

Forrás: www.tormanoemi.hu

Bűncselekmény áldozata (ÁS)
 peren kívüli eljárásban
 ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem < a tárgy évet megelőző 2. év
nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a
 2020-ban ez: 283.750,- Ft
 és a jogi szolgáltatást a vagyonából sem tudja fedezni

Visszatérítéssel vehető igénybe a jogi segítség, ha
•

az egy főre jutó havi nettó jövedelem > 28.500,- Ft

•

egyedülálló esetében > 42.750,- Ft
DE

< a nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a
2020-ban ez: 141.875,- Ft
Az állam megelőlegezi
1 éves időtartamon belül vissza kell fizetni
Forrás: www.tormanoemi.hu
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Kérelem benyújtása:
nyomtatvány (http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas)

EU másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtásra
nyomtatvány:
https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-hu.do

Forrás: www.tormanoemi.hu

Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket!

Forrás: www.tormanoemi.hu

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2020. SZEPTEMBER 30.

109

