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A helyi A helyi öönkormnkormáányzati rendszernyzati rendszer

Az önkormányzati rendszer története

Európai önkormányzati rendszerek

A helyi önkormányzatok európai chartája

Alkotmányos alapok

A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai



Az Az öönkormnkormáányzati rendszer tnyzati rendszer töörtrtéénetenete

•• A magyar polgA magyar polgáári ri öönkormnkormáányzati rendszernyzati rendszer
–– kköözszséég, vg, vááros, fros, fııvváárosros
–– polgpolgáári vri váármegyei krmegyei köözigazgatzigazgatááss
–– ttöörvrvéényhatnyhatóóssáági joggi jogúú vváárosok rosok 

•• A tanA tanáácsrendszer jellemzcsrendszer jellemzııii
–– tantanáácstcstöörvrvéények nyek 
–– kkéépviseleti szerv, vpviseleti szerv, véégrehajtgrehajtóó bizottsbizottsáág, szakigazgatg, szakigazgatáási szervek alsi szervek aláárendeltsrendeltséégi gi 

viszonyaiviszonyai



EurEuróópai pai öönkormnkormáányzati rendszereknyzati rendszerek

•• ÖÖnnáállllóóssáág mg méértrtééke ke éés hats hatáásksköörröök szk széélesslesséége szerint:ge szerint:

•• AngolszAngolszáász rendszersz rendszer

•• SkandinSkandinááv rendszerv rendszer

•• Francia tFrancia tíípuspusúú rendszerrendszer

•• Vegyes tVegyes tíípuspusúú rendszerekrendszerek



A helyi A helyi öönkormnkormáányzatok eurnyzatok euróópai chartpai chartáájaja

EurEuróópa Tanpa Tanáács cs ááltal ltal öösszefoglalt minimumsszefoglalt minimum--kköövetelmvetelméények nyek 

•• Az Az öönkormnkormáányzatok jellegenyzatok jellege

•• Az Az öönkormnkormáányzati jogok szabnyzati jogok szabáályozlyozáásasa

•• Az Az öönkormnkormáányzati jogok gyakorlnyzati jogok gyakorláásasa

•• GaranciGaranciáák, felk, felüügyeletgyelet



AlkotmAlkotmáányos alapoknyos alapok

•• Helyi Helyi öönnáállllóóssáág (autong (autonóómia) mia) 
•• A vA váálasztlasztóópolgpolgáárok krok köözzöössssééggéét megillett megilletıı jogokjogok
•• RendeletalkotRendeletalkotáás s 
•• SzervezetalakSzervezetalakííttááss
•• TTáársulrsuláási szabadssi szabadsáágg
•• GazdasGazdasáági gi öönnáállllóóssáágg

•• PetPetíícicióós jogs jog
•• VVéélemleméénynyilvnynyilváánnííttááss
•• FelterjesztFelterjesztéési jogsi jog

•• ÖÖnkormnkormáányzati jogok vnyzati jogok véédelmedelme
•• AlkotmAlkotmáánybnybíírróóssáág g 
•• BBíírróói jogvi jogvéédelemdelem

•• NyilvNyilváánossnossáágg



A helyi A helyi öönkormnkormáányznyzáás gyakorls gyakorláássáának knak köözvetlen mzvetlen móódjaidjai

Helyi 
népszavazás

•Ügydöntı

•Vélemény-
nyilvánító

Helyi népi 
kezdeményezés

Közmeghallgatás,
falugyőlés



Az Az öönkormnkormáányzatok feladatrendszerenyzatok feladatrendszere

Feladatok típusai

Kötelezı feladatok

Kötelezı feladatok az Ötv. Alapján

Kötelezı feladatok törvények alapján

Fakultatív feladatok

Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása



Feladatok tFeladatok tíípusaipusai

Döntés jellege 
szerint
•Önkormányzati 
feladatok
•Államigazgatási 
feladatok
•Önkormányzati
hatósági ügyek

Feladatellátás 
szempontjából

•Kötelezı

•Fakultatív

Feladatellátói 
mód

•Közhatalmi

•Tulajdonosi 



KKööteleztelezıı feladatokfeladatok

TTöörvrvéény ny áállapllapíítja megtja meg

•• ÖÖnkormnkormáányzati tnyzati töörvrvéényny

•• MMáás (s (áágazati) tgazati) töörvrvéényeknyek

Az OrszAz Orszáággyggyőőlléés ks kööteles gondoskodni a feladatellteles gondoskodni a feladatellááttáás anyagi felts anyagi feltéételeirteleirııll



KKööteleztelezıı feladatok az feladatok az ÖÖtvtv. alapj. alapjáánn

GondoskodGondoskodááss

•• az egaz egéészsszsééges ivges ivóóvvíízellzellááttáásrsróóll

•• az az óóvodai nevelvodai neveléésrsrııll

•• az az ááltalltaláános iskolai oktatnos iskolai oktatáásrsróól l éés nevels neveléésrsrııll

•• az egaz egéészsszsééggüügyi gyi éés szocis szociáális alapelllis alapellááttáásrsróóll

•• a ka köözvilzviláággííttáásrsróóll

•• a helyi ka helyi köözutak zutak éés a ks a kööztemetztemetıı fenntartfenntartáássáárróóll

•• a nemzeti a nemzeti éés etnikai kisebbss etnikai kisebbséégek jogainak gek jogainak éérvrvéényesnyesüülléésséérrııll



KKööteleztelezıı feladatok mfeladatok máás ts töörvrvéények alapjnyek alapjáánn

PPééldldáák:k:
•• TelepTelepüülléési hulladsi hulladéék gyk győőjtjtéésséének nek éés elhelyezs elhelyezéésséének megszerveznek megszervezéésese
•• KKööteleztelezıı kkéémméényseprnyseprıı--ipari szolgipari szolgááltatltatáás biztoss biztosííttáása sa 
•• KKöözoktatzoktatáási feladatok si feladatok 
•• SzociSzociáális gondoskodlis gondoskodááss
•• TerTerüületrendezletrendezéés s 
•• KKöözgyzgyőőjtemjteméények fenntartnyek fenntartáásasa
•• Szakiskolai kSzakiskolai kéépzpzéés s 



FakultatFakultatíív feladatokv feladatok

A fakultatA fakultatíív feladatok a hagyomv feladatok a hagyomáányok, ignyok, igéények, anyagi lehetnyek, anyagi lehetıısséégek szerint vgek szerint váállalhatllalhatóókk

Pl.: kisvPl.: kisváárosi krosi kóórhrhááz, rendelz, rendelııintintéézet; mzet; mőővvéészeti intszeti intéézmzméény  (zeneiskola) fenntartny  (zeneiskola) fenntartáása; sa; 
kköözszséégi, vgi, váárosi mrosi múúzeum fenntartzeum fenntartáásasa



FeladatFeladat-- éés hats hatáásksköörröök telepk telepííttéése, se, áátvtváállalllaláásasa

•• DifferenciDifferenciáált teleplt telepííttééss

•• FeladatFeladatáátvtváállalllalááss

–– TelepTelepüülléések ksek köözzöötttt

–– FFııvváároson belroson belüül (kerl (kerüületekletek––ffııvvááros)ros)

–– TelepTelepüülléés s éés megye ks megye köözzöötttt



A helyi A helyi öönkormnkormáányzatok feladatnyzatok feladat-- éés hats hatááskskööri eltri eltéérrééseisei

Települési önkormányzatok

Területi önkormányzatok, területfejlesztés

Kisebbségi önkormányzatok

A térségi együttmőködés egységei



TelepTelepüülléési si öönkormnkormáányzatoknyzatok

•• KKöözszséég, nagykg, nagyköözszséégg
•• VVááros ros 
•• Megyei jogMegyei jogúú vváárosros
•• FFııvvááros ros éés kers kerüületeiletei

TerTerüületszervezletszervezéési dsi dööntntéések kritsek kritéériumai (kriumai (köözszséégalakgalakííttáás,vs,váárossrossáá nyilvnyilváánnííttáás stb.)s stb.)
–– FeltFeltéételektelek
–– FFııbb eljbb eljáárráási szabsi szabáályoklyok



TerTerüületi leti öönkormnkormáányzatok, ternyzatok, terüületfejlesztletfejlesztééss

•• Megyei Megyei öönkormnkormáányzatoknyzatok

•• TelepTelepüülléésekkel mellsekkel melléérendeltsrendeltséégg

•• Egyes tEgyes téérsrséégfejlesztgfejlesztéési hatsi hatáásksköörröök (megyei terk (megyei terüületrendezletrendezéési terv)si terv)

•• Megyei terMegyei terüületfejlesztletfejlesztéési tansi tanáácsokcsok

•• RegionRegionáális terlis terüületfejlesztletfejlesztéési tansi tanáácsokcsok



Szervezeti Szervezeti éés ms mőőkkööddéési szabsi szabáályoklyok

Helyi Helyi öönkormnkormáányzati knyzati kéépviselpviselıı

A kA kéépviselpviselııtesttestüület mlet mőőkkööddéésese

BizottsBizottsáágok, rgok, réészszöönkormnkormáányzatoknyzatok

TisztsTisztséégviselgviselııkk

A polgA polgáármesterrmester

A jegyzA jegyzıı



KisebbsKisebbséégi gi öönkormnkormáányzatoknyzatok

•• Helyi kisebbsHelyi kisebbséégi gi öönkormnkormáányzatok lnyzatok léétrejtrejööttttüük szerintk szerint

•• KisebbsKisebbséégi telepgi telepüülléési si öönkormnkormáányzatnyzat

•• KKöözvetett mzvetett móódon ldon léétrejtrejöövvıı

•• KKöözvetlenzvetlenüül megvl megváálasztottlasztott

•• OrszOrszáágos kisebbsgos kisebbséégi gi öönkormnkormáányzatoknyzatok



A tA téérsrséégi egygi együüttmttmőőkkööddéés egyss egyséégeigei

•• KistKistéérsrséégg

•• nem nem öönkormnkormáányzatnyzat

•• ttáársulrsuláások keretesok kerete

•• KSHKSH--besorolbesoroláás tartalmas tartalma

•• TerTerüületfejlesztletfejlesztéési rsi réégigióó

•• terterüületfejlesztletfejlesztéési tansi tanáácsokban az csokban az öönkormnkormáányzati szerepnyzati szerep

•• megyei szerep a termegyei szerep a terüületfejlesztletfejlesztéési intsi intéézmzméényrendszerben  nyrendszerben  



Helyi Helyi öönkormnkormáányzati knyzati kéépviselpviselıı

•• JogJogáálllláásasa
•• MandMandáátum keletkeztum keletkezéésese
•• MandMandáátum jellegetum jellege
•• MandMandáátum megsztum megszőőnnéésese

•• JogaiJogai
•• FelvilFelviláágosgosííttáás ks kéérréésese
•• TestTestüületi mleti mőőkkööddééssel kapcsolatos jogok, stb.ssel kapcsolatos jogok, stb.

•• KKöötelesstelesséégei gei 
•• RRéészvszvéétel a testtel a testüület munklet munkáájjáábanban
•• KizKizáárráás, s, öösszefsszeféérhetetlensrhetetlenséég bejelentg bejelentéésese

•• ÖÖsszefsszeféérhetetlensrhetetlenséégi szabgi szabáályoklyok



A kA kéépviselpviselııtesttestüület mlet mőőkkööddéésese

•• A kA kéépviselpviselııtesttestüület let üüllééseisei

•• ÖÖsszehsszehíívvááss

•• NyilvNyilváánossnossáág (zg (záárt rt üülléés tarts tartáássáának feltnak feltéételei)telei)

•• HatHatáározatkrozatkéépesspesséégg

•• HatHatáározathozatal rozathozatal 

•• KKéépviselpviselııtesttestüület aktusai (hatlet aktusai (hatáározat, rendelet)rozat, rendelet)

•• JegyzJegyzııkköönyvnyv

•• Helyi jogalkotHelyi jogalkotááss



BizottsBizottsáágok, rgok, réészszöönkormnkormáányzatoknyzatok

•• BizottsBizottsáágokgok
•• KKööteleztelezııen len léétrehozandtrehozandóó bizottsbizottsáágokgok
•• Szabadon vSzabadon váálasztott bizottslasztott bizottsáágok alakgok alakííttáásasa
•• ÖÖsszetsszetéétel tel 
•• JogkJogköörröökk
•• Kapcsolat a kKapcsolat a kéépviselpviselııtesttestüülettel lettel éés a hivatallals a hivatallal

•• TelepTelepüülléésrsréészi szi öönkormnkormáányzatoknyzatok
•• Szerepe, lSzerepe, léétrejtrejööttette
•• ÖÖsszetsszetéétele tele 
•• HatHatáásksköörröök k 



TisztsTisztséégviselgviselııkk

a)a) VVáálasztottlasztott

•• PolgPolgáármester (frmester (fııpolgpolgáármester, krmester, köözgyzgyőőlléés elns elnööke)ke)

•• AlpolgAlpolgáármester(rmester(--ekek))

•• MMáás vezets vezetıık (tank (tanáácsnok, bizottscsnok, bizottsáági elngi elnöök stb.)k stb.)

b)b) KinevezettKinevezett

•• JegyzJegyzıı, aljegyz, aljegyzıı

•• KKöörjegyzrjegyzıı



A polgA polgáármesterrmester

–– MegvMegváálasztlasztáás ms móódjadja

–– ÖÖsszefsszeféérhetetlensrhetetlenséégg

•• okok csoportosokok csoportosííttáásasa

•• eljeljáárráás s 

–– TestTestüület mlet mőőkkööddéésséével kapcsolatos feladatokvel kapcsolatos feladatok

–– A hivatal irA hivatal iráánynyííttáásasa

•• öönkormnkormáányzati hatnyzati hatáásksköörröök k 

•• áállamigazgatllamigazgatáási hatsi hatáásksköörröökk

–– SajSajáátos ktos köözszolgzszolgáálati viszony (illetmlati viszony (illetméénynyéének megnek megáállapllapííttáása) sa) 

–– FelelFelelıısssséége (fegyelmi ge (fegyelmi éés ks káártrtéérrííttéési)si)



A jegyzA jegyzıı

•• KinevezKinevezéése, kse, kéépespesííttéési ksi köövetelmvetelméényeknyek
•• A hivatal vezetA hivatal vezetéésese

•• kköörjegyzrjegyzıısséég vezetg vezetéésséének specinek speciáális klis kéérdrdééseisei
•• Feladatai az Feladatai az öönkormnkormáányzat mnyzat mőőkkööddéése terse teréénn
•• ÁÁllamigazgatllamigazgatáási hatsi hatáásksköörröök ck cíímzettje mzettje 
•• KKüüllöönnöösen ksen köörzetkrzetköözponti igazgatzponti igazgatáás esets esetéén:n:

–– OkmOkmáányirodanyiroda
–– Kiemelt Kiemelt ééppííttééssüügyi hatgyi hatáásksköörröökk
–– Egyes gyEgyes gyáámmüügyi  hatgyi  hatáásksköörröökk
–– KKöözlekedzlekedéésigazgatsigazgatáási feladatok si feladatok 



Az Az öönkormnkormáányzatokkal kapcsolatos nyzatokkal kapcsolatos áállami feladatokllami feladatok

•Az önkormányzati autonómia tartalma

•Országgyőlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

•A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

•Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

•A Minisztériumok feladatai

•Az önkormányzatok külsı ellenırzése

•Közigazgatási hivatal feladatai

•Az önkormányzati jogok  védelme



Az Az öönkormnkormáányzati autonnyzati autonóómia tartalmamia tartalma

ÖÖnkormnkormáányzati autonnyzati autonóómia:mia:

•• Helyi Helyi ÖÖnkormnkormáányzatok Eurnyzatok Euróópai Chartpai Chartáájaja

•• AlkotmAlkotmáányny

•• ÖÖnkormnkormáányzati tnyzati töörvrvéényny

•• ÁÁgazati tgazati töörvrvéényeknyek



Az OrszAz Orszáággyggyőőlléés s öönkormnkormáányzatokkal kapcsolatos feladatainyzatokkal kapcsolatos feladatai

•• TTöörvrvéényalkotnyalkotáás s 

–– ÖÖtvtv.( 2/3.( 2/3--os)os)

–– KKéépviselpviselıık k éés polgs polgáármesterek vrmesterek váálasztlasztáása, vsa, váálasztlasztáási eljsi eljáárrááss

–– KKööltsltséégvetgvetéési tsi töörvrvéényeknyek

•• DDööntntééshozatali jogkshozatali jogköörröökk

–– FeloszlatFeloszlatááss

–– TerTerüületszervezletszervezééss

–– KKööltsltséégvetgvetéési szabsi szabáályozlyozááss



A kA kööztztáársasrsasáági elngi elnöök k öönkormnkormáányzatokkal kapcsolatos feladatainyzatokkal kapcsolatos feladatai

•• VVáálasztlasztáások kitsok kitőőzzéésese

•• TerTerüületszervezletszervezéési dsi dööntntééseksek

•• KKööztztáársasrsasáági biztos kinevezgi biztos kinevezéésese



A KormA Kormáány ny öönkormnkormáányzatokkal kapcsolatos feladatainyzatokkal kapcsolatos feladatai

KormKormáány hatny hatáásksköörei:rei:

•• ÖÖnkormnkormáányzatok tnyzatok töörvrvéényessnyesséégi ellengi ellenıırzrzéésese

•• FeloszlatFeloszlatáási javaslat elsi javaslat elııterjesztterjesztéésese

•• Helyi kHelyi köözszolgzszolgáálati klati kéépespesííttéési elsi elııíírráásoksok

•• ÁÁllamigazgatllamigazgatáási feladatok ellsi feladatok ellááttáássáának irnak iráánynyííttáásasa

•• DDöönt nt áállamigazgatllamigazgatáási szerv si szerv éés s öönkormnkormáányzat knyzat köözzöötti vittti vitáábanban



A minisztA minisztéériumok feladatairiumok feladatai

•• A miniszterek feladataiA miniszterek feladatai

–– ÁÁllamigazgatllamigazgatáási feladatok szakmai szabsi feladatok szakmai szabáályozlyozáásasa

–– ÖÖnkormnkormáányzati intnyzati intéézmzméények mnyek mőőkkööddéésséének szakmai szabnek szakmai szabáályai, dolgozlyai, dolgozóók k 
kkéépespesííttéési elsi elııíírráásaisai

–– EllenEllenıırzrzéés s 

–– TTáájjéékoztatkoztatááss

•• BelBelüügyminiszter gyminiszter öönkormnkormáányzatokat nyzatokat éérintrintıı feladataifeladatai

–– MMőőkkööddééssel kapcsolatbanssel kapcsolatban

–– GazdGazdáálkodlkodáással kapcsolatbanssal kapcsolatban

–– TelepTelepüülléésfejlesztsfejlesztééssel kapcsolatbanssel kapcsolatban



Az Az öönkormnkormáányzatok knyzatok küülslsıı ellenellenıırzrzéésese

Állami 
Számvevıszék

Közigazgatási 
hivatalok

Önkormányzati 
könyvvizsgálat



KKöözigazgatzigazgatáási hivatal feladataisi hivatal feladatai

•• TTöörvrvéényessnyesséégi ellengi ellenıırzrzééss
•• Szakmai segSzakmai segíítstséégg
•• ÁÁllamigazgatllamigazgatáási hatsi hatáásksköörröökk

•• ElsElsııfokfokúú hathatóóssáági jogkgi jogköörröökk
•• MMáásodfoksodfokúú jogorvoslati fjogorvoslati fóórumrum

•• SpeciSpeciáális feladatoklis feladatok
•• TerTerüületi koordinleti koordináácicióó éés ellens ellenıırzrzééss
•• Informatikai fejlesztInformatikai fejlesztéések sek öösszehangolsszehangoláásasa
•• VVáálasztlasztáások, nsok, néépszavazpszavazáások informatikai tsok informatikai táámogatmogatáásasa
•• TerTerüületfejlesztletfejlesztéési tansi tanáácsok tcsok töörvrvéényessnyesséégi felgi felüügyeletegyelete

•• KKööztisztviselztisztviselıık kk kéépzpzéésese



Az Az öönkormnkormáányzati jogok  vnyzati jogok  véédelmedelme

•• FelterjesztFelterjesztéési jogsi jog

•• ÖÖnkormnkormáányzati sznyzati szöövetsvetséégek gek 

(7 orsz(7 orszáágos szgos szöövetsvetséég)g)

•• BBíírróói vi véédelemdelem

–– BBíírróóssáágokgok

–– AlkotmAlkotmáánybnybíírróóssáágg



Az Az öönkormnkormáányzati knyzati kööltsltséégvetgvetéés bevs bevéételi szerkezeteteli szerkezete

•• Az Az áállamhllamhááztartztartáás alrendszerei (emls alrendszerei (emléékeztetkeztetıı))

•• Az Az áállamhllamhááztartztartáás s éés a helyi s a helyi öönkormnkormáányzatok bevnyzatok bevéételei retelei reáálléértrtéékkéének vnek vááltozltozáásasa

•• Az Az öönkormnkormáányzat sajnyzat sajáát bevt bevéételeitelei

•• Az Az áátengedett ktengedett köözponti adzponti adóókk

•• A normatA normatíív hozzv hozzáájjáárulruláásoksok

•• Az Az áállami tllami táámogatmogatáásoksok



Az Az áállamhllamhááztartztartáás alrendszerei (emls alrendszerei (emléékeztetkeztetıı))

•• KKöözponti kormzponti kormáányzat knyzat kööltsltséégvetgvetéésese

•• ElkElküüllöönníített alapok ktett alapok kööltsltséégvetgvetéésese

•• Helyi (Helyi (éés helyi kisebbss helyi kisebbséégi) gi) öönkormnkormáányzatok knyzatok kööltsltséégvetgvetéésese (21(21––23 %)23 %)

•• TTáársadalombiztosrsadalombiztosííttáás ks kööltsltséégvetgvetéésese



Az Az öönkormnkormáányzat sajnyzat sajáát bevt bevéételeitelei

•• Helyi adHelyi adóókk

•• SajSajáát tevt tevéékenyskenyséégbgbııl, vagyon hozadl, vagyon hozadéékkáábbóól szl száármazrmazóó bevbevéételektelek

•• IlletIlletéékekkek

•• ÁÁtvett ptvett péénzeszknzeszköözzöökk

•• Megosztott privatizMegosztott privatizáácicióós bevs bevéételektelek

•• EgyEgyééb (mb (mőőkkööddéési, si, áárr-- éés ds dííjbevjbevéételek)telek)



Az Az áátengedett ktengedett köözponti adzponti adóókk

•• MagMagáánszemnszeméélyek jlyek jöövedelemadvedelemadóójaja

•• GGéépjpjáármrmőőadadóó

•• TermTermııffööld bld béérbeadrbeadáásasa

•• KKöörnyezetvrnyezetvéédelmi bdelmi bíírsrsáágg

SZJASZJA--megosztmegosztáás elvei, ads elvei, adóóererıı--kkéépesspesséég figyelembe vg figyelembe véételetele



A normatA normatíív hozzv hozzáájjáárulruláásoksok

KKöözponti kzponti kööltsltséégvetgvetéési tsi táámogatmogatáások legnagyobb hsok legnagyobb háányadnyadáát alkotjat alkotja
MegMegáállapllapííttáás ms móódja:dja:

–– TelepTelepüülléésre jellemzsre jellemzıı mutatmutatóók alapjk alapjáánn
–– FeladatellFeladatellááttááshoz kapcsolshoz kapcsolóóddóó mutatmutatóókk

FelhasznFelhasznáálláás ks kööttööttsttséég ng néélklküül!l!
HozzHozzáájjáárulruláási jogcsi jogcíímek alakulmek alakuláásasa



Az Az áállami tllami táámogatmogatáásoksok

•• CCíímzett tmzett táámogatmogatáásoksok
•• CCééltltáámogatmogatáásoksok
•• TerTerüületi kiegyenlleti kiegyenlííttéést szolgst szolgáállóó fejlesztfejlesztéési csi cééllúú ttáámogatmogatááss
•• CCééljellegljellegőő decentralizdecentralizáált tlt táámogatmogatááss
•• KiegKiegéészszííttıı ttáámogatmogatáásoksok

–– ÖÖNHIKINHIKI
–– AdAdóóssssáágrendezgrendezéési eljsi eljáárráás alatt s alatt áállllóó helyi helyi öönkormnkormáányzatok tnyzatok táámogatmogatáásasa
–– VisVis maiormaior tartaltartaléékbkbóól tl táámogatmogatááss

•• KKöözpontoszpontosíított eltott elııiriráányzatoknyzatok

•• ÖÖnkormnkormáányzati hivatnyzati hivatáásos tsos tőőzoltzoltóóssáág tg táámogatmogatáásasa



Az Az öönkormnkormáányzatok gazdnyzatok gazdáálkodlkodáásasa

Gazdálkodási sajátosságok

Az önkormányzatok költségvetése

A gazdálkodás ellenırzésének típusai

Az önkormányzatok vagyona



GazdGazdáálkodlkodáási sajsi sajáátosstossáágokgok

•• GazdGazdáálkodlkodáási si öönnáállllóóssáág g éés felels felelıısssséég, vg, váállalkozllalkozáás s éés korls korláátaitai

•• KKööltsltséégvetgvetéési szervek alapsi szervek alapííttáása sa éés gazds gazdáálkodlkodáásasa

•• Hitel, kHitel, köötvtvéényny

•• AdAdóóssssáágrendezgrendezéési eljsi eljáárrááss



Az Az öönkormnkormáányzatok knyzatok kööltsltséégvetgvetéésese

•• A kA kööltsltséégvetgvetéés tervezs tervezéésese
–– ElElııkkéészszííttéési si éés koncepcis koncepcióó--szakaszszakasz
–– EgyeztetEgyeztetéési rendszersi rendszer

•• RendeletRendelet--tervezet tervezet öösszesszeáállllííttáásasa
•• A kA kööltsltséégvetgvetéés elfogads elfogadáásasa
•• InformInformáácicióós rendszers rendszer
•• BeszBeszáámolmolóó a ka kööltsltséégvetgvetéés vs véégrehajtgrehajtáássáárróól (zl (záárszrszáámadmadáás)s)



A gazdA gazdáálkodlkodáás ellens ellenıırzrzéésséének tnek tíípusaipusai

„„BelsBelsıı”” ellenellenıırzrzééss

–– JegyzJegyzıı

–– BelsBelsıı ellenellenıırr

–– PPéénznzüügyi bizottsgyi bizottsáágg

–– KKöönyvvizsgnyvvizsgáállóó

•• FelFelüügyeleti (intgyeleti (intéézmzméényi) ellennyi) ellenıırzrzéés s 

•• KKüülslsıı ellenellenıırzrzéés s 

–– ÁÁllami Szllami Száámvevmvevııszszéékk

–– TTÁÁH H 



Az Az öönkormnkormáányzatok vagyonanyzatok vagyona

•• VagyontVagyontáárgyak trgyak tíípusaipusai

–– TTöörzsvagyon rzsvagyon 

•• ForgalomkForgalomkééptelenptelen

•• KorlKorláátozottan forgalomktozottan forgalomkéépespes

–– VVáállalkozllalkozóói vagyoni vagyon

•• VagyonhasznosVagyonhasznosííttááss

•• Ingatlanvagyon kataszterIngatlanvagyon kataszter



Az EUAz EU--csatlakozcsatlakozáás s öönkormnkormáányzati vonatkoznyzati vonatkozáásaisai

HarmonizHarmonizáácicióós ks köötelezettstelezettséég helyi szinteng helyi szinten

A helyi jogalkotA helyi jogalkotáás ts töörvrvéényi kereteinek alakulnyi kereteinek alakuláásasa

Az eurAz euróópai kpai köözzöösssséégi szabgi szabáályozlyozáás s öönkormnkormáányzatokat nyzatokat éérintrintıı legfontosabb terlegfontosabb terüületeiletei

KKöörnyezetvrnyezetvéédelemdelem



A helyi jogalkotA helyi jogalkotáás ts töörvrvéényi kereteinek alakulnyi kereteinek alakuláásasa

1.1. A csatlakozA csatlakozáás els elııtt: jogharmoniztt: jogharmonizáácicióó
2.2. A csatlakozA csatlakozáás ids idııpontjpontjáában: deregulban: dereguláácicióó
3.3. A csatlakozA csatlakozáást kst köövetvetııen: EU jogforren: EU jogforráási rendszersi rendszeréébe valbe valóó illeszkedilleszkedéés (elss (elsııdleges dleges 

jog, EU Bjog, EU Bíírróóssáága hatga hatáározatai!)rozatai!)

A csatlakozA csatlakozáással ssal öösszefsszefüüggggıı feladatok teljesfeladatok teljesííttéésséének kiknek kikéényszernyszerííthetthetıısséége (vge (véégsgsıı
soron EU Bsoron EU Bíírróóssáága)ga)



Az eurAz euróópai kpai köözzöösssséégi szabgi szabáályozlyozáás s öönkormnkormáányzatokat nyzatokat éérintrintıı
legfontosabb terlegfontosabb terüületeiletei

•• FoglalkoztatFoglalkoztatááspolitikaspolitika

•• FogyasztFogyasztóóvvéédelemdelem

•• Versenyjog Versenyjog 

•• ÁÁllami tllami táámogatmogatáások korlsok korláátoztozáásasa

•• KKöözszolgzszolgááltatltatáások, sok, áállami vllami váállalatok, kllalatok, küüllöönleges nleges éés kizs kizáárróólagos joglagos jogúú vváállalkozllalkozáásoksok

•• ÖÖnkormnkormáányzati ingatlanvagyonnyzati ingatlanvagyon--kataszterkataszter

•• VVáálasztlasztáási szabsi szabáályoklyok



KKöörnyezetvrnyezetvéédelemdelem

•• HulladHulladéékgazdkgazdáálkodlkodááss

•• VVíízgazdzgazdáálkodlkodááss

•• SzennyvSzennyvííztisztztisztííttááss

•• FFüürdrdéésre alkalmas vsre alkalmas vííz minz minıısséégi kgi köövetelmvetelméényeinyei


