A magyarországi önkormányzati rendszerről
Alkotmányos alapok
A helyi önkormányzás alapjait Magyarország Alaptörvénye határozza meg. Az Alaptörvény
rendelkezésének megfelelően az Országgyűlés sarkalatos törvényként fogadta el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt. (Mötv.)
Az Alaptörvény értelmében a közhatalom forrása a nép, amely a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.
Magyarországon a helyi közügyek intézésére és a helyi közhatalom gyakorlására helyi
önkormányzatok működnek.
A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános és
egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, öt évre választják.
Az önkormányzati rendszerben az első demokratikus helyhatósági választásokat (1990.
szeptember 30.) követő hetedik általános választásra 2014. októberében került sor.
Az Alaptörvény ugyan deklarálja a helyi önkormányzatok alkotmányos alapjait, azonban
nem rendelkezik a helyi önkormányzatok típusairól, illetve működési területükről, meghatározza viszont az ország területi beosztását az Alapvetés c. rész F) cikkében az alábbiak szerint:
„(1) Magyarország fővárosa Budapest.
(2) Magyarország területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik.
A fővárosban és a városokban kerületek alakíthatók.”
Magyarország területi beosztása az államszerkezet felépítését, így a helyi önkormányzatok
működését is alapjaiban meghatározza. Ennek megfelelően az Mötv. a 3. § (1).bekezdésében
rögzíti, hogy a helyi önkormányzás joga a települések és a megyék választópolgárainak közösségét illeti meg. E rendelkezés egyben azt is világosan kimondja, hogy hazánkban a helyi
önkormányzatoknak két típusa van: települési és területi önkormányzatok.
A helyi önkormányzatok között nincs hierarchikus kapcsolat, jogaik egyenlőek, feladat- és
hatásköreik azonban különböznek. Az egyes feladat- és hatáskörök az önkormányzatok sajátosságainak és teherbíró képességének figyelembe vételével, differenciáltan kerülnek megállapításra.

A helyi önkormányzatok típusai
1. A települési önkormányzatok
Magyarországon települési önkormányzatok községekben, városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek.
Község
A magyar településszerkezet sajátossága, hogy hazánkban, legnagyobb számban a községek
lelhetők fel, ezek között is jelentős súlyt képviselnek az alacsony lélekszámú települések.
A községi típusú önkormányzatok elsősorban azokat a feladatokat látják el kötelezően,
amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, illetve az ehhez szükséges közszolgáltatások
közvetlen igénybevételének lehetőségét biztosítják. Ilyen feladatok, amelyek a település
üzemeltetéséhez kapcsolódnak elsősorban (közterület fenntartás, közvilágítás, háziorvosi ellátás, alapfokú szociális ellátás.
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Nagyközség
Nem önálló települési önkormányzati kategória, csak cím, amelyet használhatnak törvény
hatályba lépése előtti nagyközségi címmel rendelkező települések, továbbá azon települések,
amelyek területén legalább háromezer lakos él.
Város
A városi kategória elsősorban cím, amelyet a település lakosságszáma, gazdasági és infrastrukturális fejlettsége, a városban elérhető szolgáltatások, továbbá a környező településekre
gyakorolt hatása, vonzása alapoznak meg. A helyi önkormányzati rendszerben kizárólag az
ellátott feladatok különböztetik meg a városokat a községi önkormányzatoktól.
Járásszékhely város
A városokon belül külön kategóriát képviselnek a járásszékhely városok (a járások elsősorban
államigazgatási kategóriák, de a jogszabályban meghatározott járásszékhely város sajátos
szerepet is betölt) A járásszékhely városok a városi funkción túl, egyes törvényben meghatározott közszolgáltatásokat is biztosítják a járás egész területén.
A megyei jogú város
E városok gazdasági erejüknél, adottságuknál fogva képesek arra, hogy törvényben meghatározott kivételekkel azokat a közszolgáltatásokat biztosítsák, amelyek saját területükön túl a
megye egészére vagy nagy részére kiterjednek. Ilyen városok a megyeszékhely városok, illetve azok a városok, amelyeket a törvény hatályba lépése előtt megyei jogú várossá nyilvánítottak.

2. A Megyei önkormányzat
A hatályos Mötv. rendelkezései szerint a jelenlegi megyei önkormányzatok szerepe jelentősen változott. Feladatai a területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés, koordinációs
feladatok. A megyei önkormányzatok fogadják el a megyére kiterjedő területrendezési tervet, területfejlesztési koncepciót, területfejlesztési programot készítenek.

3. A főváros és kerületei
A főváros Magyarország közigazgatásában sajátos helyet foglal el. A lakosság közel ötöde
Budapesten él. A főváros által biztosított közszolgáltatások igen jelentősek. Magyarországon
kétszintű fővárosi önkormányzati jelleg érvényesül, mind a fővárosi, mind pedig a kerületi
önkormányzatok települési önkormányzatok feladat- és hatásköreik azonban különbözőek.
A fővárosi önkormányzat – amely egyben területi önkormányzat – ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint területrendezési és településüzemeltetési feladatokat,
amelyek a főváros egészét érintik vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak, továbbá ellátja főváros egészét, több kerületét érintő helyi önkormányzati feladatokat. A fővárosi kerületi önkormányzatok önállóan gyakorolják a
törvény keretei között a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe, valamint
ellátják a fővárosi önkormányzat hatáskörébe nem tartozó településfejlesztési, településrendezési, valamint településüzemeltetési feladatokat.
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A fővárosi közgyűlés 33 tagja közül 23 helyet a kerületi polgármesterek töltenek be.
A fennmaradó helyeket kompenzációs lista alapján töltik be.
A magyarországi települési önkormányzatok számának és lakosságszámának megoszlását 2016-ban az alábbi táblázat mutatja be.
Települési önkormányzatok

Önkormányzatok száma
(db)

Községi önkormányzatok 500 fő
lakosságszám alatt

1 064

33,5

282 985

2,8

Községi önkormányzatok 500 és
999 fő lakosságszám között

674

21,2

484 901

4,8

Községi önkormányzatok 1000 és
2999 fő lakosságszám között

855

26,9

1 449 264

14,4

Községi önkormányzatok 3 000 fő
lakosságszámmal, vagy e fölött

110

3,5

416 493

4,2

2 703

85,1

2 633 643

26,2

106

3,3

395 726

4,0

Városi önkormányzatok 5000 fő
lakosságszám alatt

89

2,8

305 802

3,0

Városi önkormányzatok 5000 és
9999 fő lakosságszám között

112

3,5

778 980

7,8

Városi önkormányzatok 10 000 fő
lakosságszámmal, vagy e fölött

121

3,8

2 222 010

22,1

Községek összesen
Nagyközségek

Városi önkormányzatok összesen

Önkormányzatok száma
(%)

ÖnkormányÖnkormányzatok lakoszatok lakosságszáma (fő) ságszáma (%)

322

10,1

3 306 792

32,9

Megyei jogú városi önkormányzatok

23

0,7

1 999 333

19,9

Fővárosi és kerületi önkormányzatok

24

0,8

1 704 649

17,0

Települési önkormányzatok összesen

3 178

100,0

10 040 143

100,0

A helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök
A helyi önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok két csoportra oszthatók:
• önkormányzati és
• államigazgatási
Az Alaptörvény 31. cikke az önkormányzás lényegét a helyi közügyek intézésében jelöli
meg, amelyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.
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1. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök lehetnek:
• kötelező és
• önként vállalt

A. Kötelező önkormányzati feladatok:

• településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás,
kéményseprés stb.),
• óvodai ellátás,
• szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
• egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
• kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.),
• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
• lakás- és helyiséggazdálkodás,
• honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
• közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
• helyi közfoglalkoztatás,
• helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
• sport, ifjúsági ügyek,
• nemzetiségi ügyek,
• helyi közösségi közlekedés biztosítása,
• hulladékgazdálkodás,
• távhőszolgáltatás,
• kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása,
• törvény a felsoroltakon kívül más a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
• törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat.

B. Önként vállalt önkormányzati feladatok

• a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását,
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe,
• az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a
célra biztosított külön források képezhetik.

2. Államigazgatási feladat- és hatáskörök
Az alapvető államigazgatási szolgáltatások egy részét is helyben, az önkormányzat szervei
biztosítják a lakosság számára. Az önkormányzati rendszerben ilyen hatásköre a polgármesternek, a jegyzőnek vagy a hivatal ügyintézőjének lehet. A helyi önkormányzati szervek elsősorban gyakran előforduló államigazgatási hatósági ügyek (pl. szociális segélyezés)
intézésében, illetve honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok ellátásában játszanak jelentős szerepet. Az államigazgatási feladatok ellátásához szükséges támogatást a központi költségvetés biztosítja. Míg az önkormányzati feladatoknál az azokkal
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arányban álló támogatás szerepel, addig az államigazgatási feladatoknál szükséges a költségvetési támogatás.
Magyarországon 2010 után jelentősen átalakult az államszerkezet, az önkormányzati
rendszer megújításának részeként változott az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás is. Számos területen az állam a korábbinál jelentősebb szerepet vállalt.
• az új Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést feltételez a települési önkormányzatok számára,
• a feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja 2013-tól,
 Köznevelési feladatok közül csak az óvodai ellátás és 3000 fő felett az iskola működtetés maradt önkormányzati feladat. Az iskolák szakmai fenntartása állami feladattá
vált, erre a célra jött létre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
 Egészségügyi feladatok közül csak az alapellátás és a járó-beteg szakellátás helyi
feladat, a kórházak állami fenntartásba kerültek
 Szociális területen az alanyi jogú ellátások és a közgyógyellátás a járási hivatalokhoz
került, a méltányossági és a rendszeres szociális ellátások a helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében maradtak.
 Kulturális területen a könyvtárak, múzeumok és színházak a megyei jogú városokhoz
került, a megyei levéltár állami feladat lett, a kiállítóhelyek, tájházak, mozgókönyvtár
települési önkormányzati feladat maradt.
• a települési önkormányzatok a jövőben a valós helyi feladat-szervezési döntéseket
igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára,
• a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lettek
• az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy része a járási hivatalokhoz került,
• 2000 fős lakosságszám alatt közös önkormányzati hivatalokat kellett létrehozni.
A járási rendszerről
Az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy részét 2013. január 1-jétől a járási hivatalok
vették át. A járási rendszer kialakítása a közigazgatás átfogó átalakításának egyik eleme.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
egységeiként kerültek felállításra.
A járási hivatal kettős jogállású szervezet. A járási hivatal egyrészt a megyei kormányhivatal kirendeltsége, a kormányhivatallal egységes költségvetési szervet képez. Másrészt önálló,
általános hatáskörű, elsőfokú hatóság.
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő
államigazgatási feladatok ellátása.
Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerültek
• a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek egy része
• a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak,irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
2013-tól tehát összességében az állami szerepvállalás és befolyás az elmúlt két évtizedhez
képest jelentős mértékben és folyamatosan növekszik, míg a települési önkormányzatok
tevékenységének fő hangsúlya a településüzemeltetésre, a helyi társadalom bevonására, a
helyi közösség önszerveződésére irányul. Ennek megfelelően változtak a szerepek is. A helyi hatósági jelleg egyre inkább háttérbe szorul, míg a fejlesztések, a fenntartható lakóhely
biztosítása kerül egyre inkább az önkormányzás középpontjába. Mindezek miatt a hivatalnok
típusú jegyzői attitűdöt felváltotta a településmenedzseri szerep. A polgármester esetében
pedig növekszik a lakossági érdekvédő szerep, mivel a nem önkormányzat által biztosított
közszolgáltatás minőségével kapcsolatos lakossági kritikákat az első számú településvezető
közvetíti a lakosság felé.
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A helyi önkormányzatok szervei és működésük
1. A helyi önkormányzati képviselő
Az önkormányzati képviselők mandátuma 5 évre szól. Az önkormányzat képviselő-testületébe választható tagok száma a település lakosságszámától függ.
Az önkormányzati képviselőket tízezernél kisebb lakosságszámú településen egyéni listás, annál több lakosú településen és a fővárosi kerületekben vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – választják.
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják.

2. A képviselő-testület
A helyi önkormányzat legfontosabb szerve a képviselő-testület, amelynek tagjait az állampolgárok választják közvetlen és titkos szavazással. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök elsődleges címzettje a képviselő-testület, amely hatásköreit – jogszabályi keretek között
– szerveire átruházhatja. A képviselő-testület a legfőbb döntéshozó szerv, a közhatalom gyakorlója, e körben jogszabályt, önkormányzati rendeletet alkothat.
A Mötv. keretjelleggel szabályozza a képviselő-testület működését, ezért a működés kereteinek kibontása az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében
történik.

2.1. A képviselő-testület bizottsága
A képviselő-testület szervei közül kiemelt helyet foglal el a bizottság, amely szintén testületi
elv alapján működik. Főszabályként a testület saját maga határozza meg bizottsági struktúráját, az egyes bizottságok feladatkörét, létszámát, személyi összetételét, azokat bármikor
megváltoztathatja.
Az Mötv. rögzíti, hogy a kétezernél több lakosú településen kötelező pénzügyi bizottságot
alakítani,illetve előírja, hogy a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az SzMSz-ben meghatározott
bizottság végzi. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és
hatáskört állapíthat meg.
A kis létszámú településekre való tekintettel az Mötv. rugalmasan szabályoz. A száz főt
meg nem haladó lakosságszámú településeken a bizottsági feladatokat a képviselő-testület
látja el, az ezer főt meg nem haladó településeken a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja.
A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

2.2. A településrészi önkormányzat
A településeken a földrajzi adottságok vagy a gazdasági fejlődés eredményeképpen egyes
elhatárolható településrészeken sajátos érdekek alakulhatnak ki. Ezen érdekek képviseletére
a képviselő-testület településrészi önkormányzat jogintézményének bevezetéséről dönthet.
A településrészi önkormányzat is a testület szerveként működik, szabályozása az SzMSzben történik.
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2.3. A társult képviselő-testület
A társult képviselő-testület az önkormányzati együttműködés – ritkán előforduló – sajátos
formája,
melynek lényege, hogy két vagy több képviselő-testület társult (közös) képviselő-testületet alakít. A társult képviselő-testületek közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn, intézményeiket közösen működtetik, és költségvetésüket részben vagy egészben egyesítik.

3. A helyi önkormányzatok társulásai
A magyar településszerkezet elaprózottsága miatt nagyon fontos az önkormányzatok közötti együttműködés erősítése. Ennek egyik eszköze a társulás jogintézménye, melynek lényege az önkormányzatok közös feladatellátása megállapodás útján, az erőforrások hatékony
felhasználása érdekében.
Megállapodás alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladatés hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást
hozhatnak létre.
Törvény elrendelheti a helyi önkormányzatok kötelező feladatának társulásban való ellátását. (kötelező társulás jogintézménye)

4. A polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal
A hivatali feladatok ellátása két módon lehetséges: önálló polgármesteri hivatal (megyei
önkormányzati hivatal, főpolgármesteri hivatal) működtetésével, illetve több önkormányzat
által létrehozott közös önkormányzati hivatal útján. Főszabályként azon községek, amelyek
lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt,
közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk.
A hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
A törvény keretei között a testület dönt a hivatal létrehozásáról. Közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén a döntést megállapodásba kell foglalni.
A hivatalok (polgármesteri és közös önkormányzati) működéséhez szükséges forrásokat az
állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben finanszírozza.
A hivatal fő feladata mind az önkormányzati, mind az államigazgatási a döntések előkészítése, illetve a döntések végrehajtásának szervezése.
A hivatalnak nincs önálló döntési jogköre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.
A közös önkormányzati hivatal megalakítása törvényben meghatározott feltételekhez kötött.
Törvényi előírás, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszámának legalább kétezer főnek kell lennie, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések
száma legalább hét kell, hogy legyen. A lakosságszám alól kivételt képez, ha a kialakítandó
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések egyike város. Ebben az esetben mind a
kétezer fős lakosságszámot, mind a legalább hét település követelményét figyelmen kívül
lehet hagyni.
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A közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltétele, hogy valamennyi, a közös önkormányzati hivatalt alkotó településnek egy járáson belül kell lennie. Közös önkormányzati hivatalt ezen túlmenően azon települések alkothatnak, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól.
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések egyike város, a székhely a törvény szerint a város.
A hivatal az önkormányzat képviselő-testületének a szerve. Tevékenysége alapvetően két
nagy feladatcsoporthoz kapcsolódik: az önkormányzati és az államigazgatási ügyekhez.

A helyi önkormányzatok tisztségviselői
1. Polgármester
A polgármester az önkormányzati rendszer meghatározó szereplője, olyan választott tisztségviselő,aki 1994-től valamennyi településen megbízatását közvetlenül a választópolgároktól
kapja, így nagyon erős felhatalmazással rendelkezik, a helyi közélet első számú szereplője,
valamint településmenedzser.
Magyarországon a polgármester-jelöltekkel szemben nincsenek jogszabályban meghatározott képesítési előírások, de a polgármesteri tevékenység mégis szerteágazó ismereteket
igényel. A polgármester megbízatása, mint ahogy a képviselői megbízatás is, 5 évre szól.
A polgármesteri tisztség lakosságszámtól függetlenül bármelyik önkormányzatnál betölthető főállásban vagy társadalmi megbízatásban. Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy alkalommal, a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.
A polgármester illetménye, tiszteletdíja és költségtérítése kérdésében a képviselő-testület„mozgástere” a korábbi szabályozáshoz képest megszűnt. A javadalmazás pontos mértékét főpolgármester esetében a miniszteri illetményhez, a megyei jogú városi, valamint a fővárosi kerületi polgármester esetében a helyettes államtitkári illetményhez igazodva állapítja
meg az Mötv. A település lakosságszámának figyelembevételével helyettes államtitkári illetmény meghatározott százaléka illeti meg a főállású polgármestert.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke a polgármesteri illetmény
50%-a, amelyről teljes egészében vagy részben lemondhat. A polgármester költségtérítésének mértéke az illetményének, tiszteletdíjának 15%-a.

A. A polgármester feladat- és hatáskörei, egyéb jogosítványai
A polgármesteri teendők jellegük alapján az alábbi feladatcsoportok köré szervezhetők:
• a képviselő-testülethez, bizottsághoz kapcsolható feladatok;
• az önkormányzati hivatallal kapcsolatos teendők;
• államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása;
• a civil szervezetekkel, a lakossággal összefüggő feladatok;
• munkáltatói jogok gyakorlása.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos polgármesteri jogosítványok erősödtek az új önkormányzati törvény hatályba lépésével. Ennek lényeges eleme, hogy a korábbiakkal ellentétben már nem a képviselő-testület, hanem a polgármester nevezi ki a hivatalt vezető jegyzőt. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja az
önkormányzati hivatalt.
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Az államigazgatási feladatok területén a polgármester dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. Ezen hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, jegyzőre, a hivatal
ügyintézőjére.
A civil szervezetekkel, lakossággal összefüggő feladatokat a jogszabályok külön nem nevesítik, de a polgármester helyi közéleti szerepéből fakadnak például az ezekkel való kapcsolattartás, a helyi rendezvényeken való részvétel.
A munkáltatói jogok területén a jegyző kinevezésén túl a polgármester egyéb munkáltatói
jogokat is gyakorol az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

2. Az alpolgármester
Alapvető rendeltetése a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. A törvény rendelkezései értelmében egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest,közgyűlési alelnököt
kötelező választani, de lehetőség van több alpolgármester választására is.
Fontos szabály, hogy egy alpolgármestert a képviselő-testület tagjai közül kell választani.
2010 óta lehetőség van arra is, hogy olyan személyt is megválasszanak alpolgármesternek,
aki nem tagja a képviselő-testületnek. Az így megválasztott alpolgármester jogállása sajátos: a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet.

3. A jegyző és az aljegyző
A jegyző jogállása, kinevezése
A jegyző a helyi önkormányzat első számú szakmai vezetője, s mint ilyen, fontos, hogy megfelelő – elsősorban jogi, igazgatási és szervezési – ismeretekkel rendelkezzen. A képesítési
előírásokat is törvény határozza meg. A jegyző közszolgálati jogviszonya nem választással,
hanem határozatlan idejű kinevezéssel jön létre.
A törvény rendelkezései szerint a jegyzőre vonatkozó előírásokat a közös önkormányzati
hivatal jegyzőjére is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a kinevezéshez, felmentéshez
az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Ha a közös önkormányzati hivatal székhelye város, a jegyzőt – eltérő megállapodás hiányában – a város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A jegyző feladatai
A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.
A jegyző feladatai egyrészről a jegyzőnek a képviseleti szervekkel kapcsolatos, másrészről
a szakmai feladatellátásával, hivatallal összefüggő feladatai köré csoportosíthatók.
A képviselő-testület mellett a polgármesterrel a legszorosabb a jegyző kapcsolata. Feladata, hogy döntésre előkészítse a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
valamint döntsön azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Emellett
dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
A jegyző a törvényesség őre az önkormányzatnál. E feladatkörében jelzi a képviselő-testületnek, annak szervének és a polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő.
A jegyző évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A jegyző feladatainak másik nagy csoportjába a hivatal vezetésével kapcsolatos teendők
tartoznak.
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A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében. E jogát részben korlátok közé szorítja, hogy a köztisztviselő, munkavállaló kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez,
felmentéséhez és jutalmazásához a polgármester egyetértése szükséges. A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Az aljegyző
A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Kinevezése
a tízezer főnél nagyobb lakosságszámú településen, illetve közös önkormányzati hivatalnál
kötelező. Jogszabály alapján csak egy aljegyző nevezhető ki. Kivétel ez alól a főváros, a fővárosi kerület, a megyei jogú város és a megyei közgyűlés hivatala, ahol több aljegyző is kinevezhető.

A magyar önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszere
A helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapjai és jellemzői
1. A helyi önkormányzatok bevételei alapvetően három csoportba sorolhatók:
a) Saját bevételek
• a helyi adók;
A helyi adók rendszeréről a 4. pontban foglalkozunk részletesebben
• saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
• átvett pénzeszközök;
• törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
• az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.
b) Átengedett központi bevétel
Az ide sorolandó bevételek tehát függetlenek a helyi önkormányzat döntésétől, ugyanakkor e bevételi körnek sajátos helyi jelleget kölcsönöz az a tény, hogy helyben (az adott
önkormányzat működési területén) keletkező bevételek átengedéséről van szó. További
fontos tényező, hogy e bevételek nem járnak felhasználási kötöttségekkel.
Átengedett bevétel
• az önkormányzat által beszedett gépjármű adó 40%, ezen adóhoz kapcsolódó bírság,
pótlék és a végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a,
• a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Szja 100%-a,
• a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság
teljes összege,
• a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok 30%-a,
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• a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a,
• a közlekedési szabályszegés tekintetében kiszabott közigazgatási bírság 40%-a,
• a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási
bírság 100%-a.
c) Állami hozzájárulások, támogatások
Az állami támogatások és hozzájárulások döntő többsége a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül jut el az önkormányzatokhoz.
A fentieken kívül jelentős bevételi forrást jelentenek az önkormányzati alrendszerben az
egészségbiztosítási támogatások, amelyek az Egészségbiztosítási Alapból származnak, és
az egészségügyi intézményt (közszolgáltatást) fenntartó helyi önkormányzatokat illetik
meg, 2013-tól már csak az egészségügyi alapellátást érintően.
Az önkormányzatok bővíthetik bevételeiket egyéb, pályázati úton elnyert fejlesztési támogatásokkal.
Ezek egy része teljes egészében a központi költségvetésből származik, más része az Európai Unióból származó támogatás.

2. A helyi önkormányzatok kiadásai
Az egyes helyi önkormányzatok kiadási struktúrája az önkormányzati típusoktól függően egymástól teljesen eltérő lehet.
Az utóbbi években – főként az önkormányzati fejlesztések uniós és hazai támogatási forrásainak növekedésének következtében – emelkedő tendenciát mutat az önkormányzatok
felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak összege. Az önkormányzati kiadások további elemei
között említhetjük a különböző közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó kiadásokat, a
lakossági juttatásokat, az államháztartáson kívüli szervezeteknek juttatott transzfereket,
illetve az egyéb kiadásokat.
Természetesen az önkormányzatok költségvetése is tartalmaz tartalékokat, az általános
és céltartalék képzése itt is kötelező.

3. A helyi önkormányzatok éves költségvetése
A helyi önkormányzat bevételei között tervezik meg a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb támogatásokat,
az EU forrásból finanszírozott programok, projektek bevételeit.
A helyi önkormányzat kiadásai között tervezik meg az önkormányzati beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági ellátásokat, az általános és céltartalékot, elkülönítetten az EU forrásból megvalósuló projektek kiadásait, a helyi önkormányzat ilyen projekthez
történő hozzájárulását.
Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között kell megtervezni a hivatal
nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat.
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4. Helyi adók rendszere
Az adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési
célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására lehet kizárólag felhasználni.
• Vagyoni típusú adók:
 Építményadó (max. 1821 HUF/m2, vagy a forgalmi érték 3,6%-a)
 Telekadó (max. 331 HUF/m2, vagy a forgalmi érték 3%-a)
• Magánszemélyek kommunális adója (max. 28 145 HUF/év)
• Idegenforgalmi adó (max. 496 HUF/fő/nap)
• Helyi iparűzési adó:
 Állandó jellegű tevékenység után (max. nettó árbevétel 2%-a)
 Ideiglenes jellegű tevékenység után (max. 5 000 HUF/nap)
• 2015-től lehetőség nyílik az új típusú helyi adók, a települési adók kivetésére, melyet az
önkormányzatok szabadon szabhatnak ki kizárólag magánszemélyekre, más adónem
által nem adóztatott adótárgyra

5. A feladatalapú finanszírozási rendszer

• 2013. évtől – az önkormányzati reform részeként – a megmaradt, ellátandó feladatok új
szemléletű finanszírozása került bevezetésre.
• A korábban önkormányzati feladatellátást szolgáló helyben maradó és átengedett központi bevételek (SZJA, illetékek, gépjárműadó 60%-a) 2013. évtől a megnövekedett állami feladatok ellátását szolgálják.
• A főként lakosságszám, illetve ellátotti létszám alapú normatív finanszírozási rendszert
felváltotta a feladat alapú finanszírozás.
• Az új finanszírozási rendszerben nyújtott támogatások kötött felhasználású támogatások.
• A finanszírozási rendszerben továbbra is működik kiegyenlítő mechanizmus (beszámítás rendszere).

A 2016. év finanszírozási struktúrája:
• a gépjárműadó 40%-a illeti meg a helyi önkormányzatokat,
• a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet (az elfogadott költségvetés alapján)
661,7 milliárd forint támogatást tartalmaz a helyi önkormányzatok számára.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásainak alakulása
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IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet
teljesítés adatok (milliárd Ft)

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

1 421 716,0
1 308 451,9
1 259 386,6
1 195 626,5
1 066 707,2
674 808,4
715 854,9
649 264,6
661,741,7

A Kormány önkormányzati rendszermegújító programjának eredményeként, az állam és
önkormányzatok közötti feladatok újraelosztása 2012-től a megyei, majd 2013-tól a települési
feladatok csökkenését, és így a helyi önkormányzatoknak juttatandó támogatási források
szűkülését is jelentette.

6. A beszámítás-kiegészítés rendszere

• Iparűzési adó rendkívüli szóródása kiegyenlítő rendszer működését kényszeríti ki.
• Egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt, számított iparűzési
adóbevétel
• Az alacsony adóbevételi potenciállal rendelkezők (8500 forint alatt) a beszámítás helyett kiegészítést kapnak (az általános támogatások összegére vetített, meghatározott
százalékú kiegészítő támogatással), e felett sávosan jelentkezik az elvonás.
• A levonandó számított bevétel az iparűzési adóalap 0,55%-a , a nagyon magas adóbevétellel bíró önkormányzatok esetében még magasabb 0,65%-ot is elérő mértékkel.
A sávokat az alábbi táblázat mutatja be:
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kategóriák a települési önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége szerint
(forint)
alsó határ
felső határ

1
5 001
8 501
10 001
12 001
15 001
18 001
24 001
36 001
42 001
60 001
100 001

5 000
8 500
10 000
12 000
15 000
18 000
24 000
36 000
42 000
60 000
100 000

Támogatáscsökkentés mértéke a
számított bevétel
százalékában

Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés
alapjának százalékában

0
0
10
20
40
60
85
95
100
105
110
120

25
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Az önkormányzatok és társulásaik adósságkonszolidációja
2011. és 2014. között az állam az önkormányzatok teljes adósságállományát átvállalta a megújuló önkormányzati rendszer kialakítása kapcsán
Ütem

2011 – megyei önkormányzatok
2012 – 5 ezer fő alatti önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
2013 – 5 ezer fő feletti önkormányzatok
2014 - minden önkormányzat és
társulás
Összesen

Érintett önkormányzatok
és társulások száma
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Konszolidáció összege
(millió forintban)

197 600,7

1 740

84 763,1

279

614 396,6

516

472 317,4

2 082

1 369 077,8
13

Az adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok számára a Kormány, elismerve
a takarékos gazdálkodást, négy éves beosztással meghatározott összegű támogatást biztosít.

A helyi önkormányzatok és más állami szervek kapcsolata
1. Országgyűlés

• törvényben szabályozza a helyi önkormányzatok jogállását, feladat-és hatásköreit, a
kötelezően ellátandó feladatait, kötelező szervtípusait, működésének garanciáit, anyagi
eszközeit és gazdálkodásának alapvető szabályait
• dönt az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásáról.
• dönt az állam területi tagozódásáról, továbbá a megyék összevonásáról, szétválasztásáról, határainak megváltoztatásáról, elnevezéséről és székhelyéről, valamint a fővárosi
kerületek kialakításáról.

2. A köztársasági elnök

• dönt a városi cím adományozásáról, továbbá a község alakításáról, egyesítéséről, a községegyesítés megszüntetéséről, a város, község elnevezéséről;

3. A Kormány

• a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter irányításával, a
kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét.

4. Ágazati miniszterek
a) szabályozási feladatok
• az államigazgatási feladatok szakmai szabályozása
• az önkormányzati intézmények szakmai szabályai
• a képesítési előírások meghatározása
• a feladatellátás ellenőrzése és adatkérés
b) egyéb feladatok
• a tájékoztatás és a javaslattétel
• ágazatpolitikai célok meghatározása
• pénzügyi támogatást nyújthat

5. Önkormányzatokért felelős miniszter

• közreműködés ( jogszabály előkészítés)
• összehangolás (településfejlesztés, gazdálkodás)
• döntés (gazdálkodás, nemzetközi ügyek, hivatal)

6. Önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter
•
•
•
•
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előkészítés, kezdeményezés és véleményezés
irányítja a törvényességi felügyeletet,
felelős a közigazgatás szervezésért
összehangolja az államigazgatási feladatokat

7. A Kormányhivatal
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.
Felépítése: szervezeti egységek (funkcionális és szakmai) és a járási (kerületi) hivatalok
Ellátja
• Koordinációs és ellenőrzési feladatok
• Államigazgatási hatáskörök
Speciális feladatai:
• a döntés-előkészítés, javaslattétel
• a funkcionális feladatok
• a hatósági ellenőrzés
• az ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak)
• közszolgálati továbbképzés
• törvényességi felügyeleti jog gyakorlása

A helyi önkormányzatok szövetkezéseinek lehetőségei
1. Az önkormányzati érdekszövetségekről
Az Alaptörvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szövetséget hozhatnak
létre. Az érdekszövetség a jelenlegi jogi szabályozás szerint társulásos jellegű jogintézményként funkcionál és az önkormányzati érdekek védelmét biztosítja.
Az Mötv. több önkormányzati érdekszövetség megalakítását teszi lehetővé. Az Mötv. országos önkormányzati érdekszövetségekről beszél, az önkormányzati érdekszövetség Magyarországon jelenleg országos keretek között szerveződhet meg.
Az Mötv. egyrészt a központi jogalkotóval történő konzultációs lehetőséget tesz lehetővé
az önkormányzati érdekszövetségeknek, másrészről biztosítja a felterjesztési jog gyakorlását, valamint jogalkotási javaslatok megtételét. Az érdekszövetségek másik fontos jogosítványa, hogy a Kormánnyal a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről és a központi költségvetés önkormányzatokat érintő rendelkezéseiről is
folytathatnak konzultációt a Kormánnyal.
Az Mötv. rögzíti, hogy mely szervezetek tekinthetők országos önkormányzati érdekképviseleti szervnek.
A taglétszámot a jogszabály önkormányzati típusonként differenciáltan határozza meg.
Mindezek alapján országos önkormányzati szövetségnek kell tekinteni, ha
• a megyei önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább 13 tagja megyei önkormányzat,
• a megyei jogú városok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább 15 tagja megyei
jogú város önkormányzata,
• a fővárosi önkormányzat érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább 15 tagja fővárosi kerületi önkormányzat
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• a városi és a járásszékhely városi önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek tagja az ilyen szerepet betöltő önkormányzatok több mint a fele és a tagságon belül
a járásszékhely városi önkormányzatok több mint a fele, továbbá
• minden más olyan önkormányzati érdekképviseleti szervezet (szövetség), amelynek
tagja legalább négyszáz helyi önkormányzat, és legalább tizenegy területi (megyei)
szervezetük működik.

2. Magyarországon az alábbi önkormányzati érdekszövetségek működnek
•
•
•
•
•
•
•
•

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Megyei Jogú Városok Szövetsége
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Magyar Faluszövetség
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Forrásjegyzék
Jogszabályok
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény
Irodalom
Közigazgatási szakvizsga, Önkormányzati igazgatás c. jegyzet – Nemzeti Közszolgálati
Egyetem, 2015. augusztus
Egyéb forrás
Magyar önkormányzatok gazdálkodási és finanszírozási rendszere c. előadás anyaga –
Nemzetgazdasági Minisztérium, 2015. április
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