Önkormányzati hatásköri jegyzék
Általános feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei
A helyi önkormányzatok általános feladat- és
hatáskörei
A törvény keretei között önállóan
szabályozhatja, illetıleg egyedi ügyekben
szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe
tartozó helyi közügyeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 1. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Önként vállalhatja minden olyan helyi közügy
önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi
közügyekben az önkormányzat mindent
megtehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként
vállalt helyi közügyek megoldása nem
veszélyeztetheti a törvény által kötelezıen elıírt
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 1. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1990. évi LXV. törvény 1. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1990. évi LXV. törvény 2. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A törvény keretei között:
a) önállóan alakíthatja szervezetét és mőködési
rendjét, önkormányzati jelképeket alkothat,
helyi kitüntetéseket és elismerı címeket
alapíthat;
b) önkormányzati tulajdonával önállóan
rendelkezik, bevételeivel önállóan
gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelezı
önkormányzati feladatok ellátásáról egységes
költségvetésébıl gondoskodik. Saját
felelısségére vállalkozói tevékenységet
folytathat. Kiegészítı állami támogatásra
jogosult az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben levı települési önkormányzat;
c) szabadon társulhat más helyi
önkormányzattal, érdekeinek képviselete és
védelme céljából területi, valamint országos
érdek-képviseleti szervezetbe tömörülhet,
feladat- és hatáskörében együttmőködhet
külföldi helyi önkormányzattal, beléphet
nemzetközi önkormányzati szervezetekbe.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet
a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi
közösséget érintı ügyekben. A helyi

önkormányzatnak a döntésre jogosult szerv a
jogszabályban elıírt határidın belül érdemi
választ köteles adni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Önkormányzati döntést hozhat.

1990. évi LXV. törvény 2. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1990. évi LXV. törvény 2. § (2)

Bizottság
Részönkormányzat testülete
Helyi kisebbségi önkormányzat
testülete társulása
Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés Elnöke

A helyi közszolgáltatások körében feladata
különösen:
- a településfejlesztés
- a településrendezés
- az épített és természeti környezet védelme
- a lakásgazdálkodás
- a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés
- a köztemetı fenntartása
- a csatornázás
- a helyi közutak és közterületek fenntartása
- a helyi tömegközlekedés
- a köztisztaság és a településtisztaság
biztosítása
- gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl
- gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól
- közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban
- közremőködés a foglalkoztatás megoldásában
- az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról
gondoskodás
- az egészségügyi, a szociális ellátásról
gondoskodás
- gondoskodás a gyermek és ifjúsági
feladatokról
- a közösségi tér biztosítása
- közmővelıdési, tudományos, mővészeti
tevékenység, sport támogatása
- nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítésének biztosítása
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elısegítése.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi LXV. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles gondoskodni
- az egészséges ivóvízellátásról
- az óvodai nevelésrıl
- az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl
- az egészségügyi és a szociális alapellátásról
- a közvilágításról
- a közutak és a köztemetık fenntartásáról

1990. évi LXV. törvény 8. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A képviselı-testület felhatalmazása alapján
önkormányzati döntést hozhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

- köteles biztosítani a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését.
(K-V-MJV-FK-F)
Támogatja feladatai körében a lakosság
önszervezıdı közösségeinek a tevékenységét,
együttmőködik e közösségekkel. Meghatározza a
szervezeti és mőködési szabályzatában, mely
önszervezıdı közösségek képviselıit illeti meg
tevékenységi körében tanácskozási jog a testület
és bizottsága ülésein.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi LXV. törvény 8. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Képviseli a képviselı-testületet.

1990. évi LXV. törvény 9. § (1), 72. §

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Egyes hatásköreit a polgármesterre,
bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a
kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben
meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E
hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e
hatáskört visszavonhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 9. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Hatáskörébıl nem ruházhatja át:
a) a rendeletalkotást;
b) szervezetének kialakítását és mőködésének
meghatározását, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választást, kinevezést,
megbízást;
c) a helyi népszavazás kiírását, az
önkormányzati jelképek, kitüntetések és
elismerı címek meghatározását, használatuk
szabályozását, díszpolgári cím
adományozását;
d) a gazdasági program, a költségvetés
megállapítását, döntést a végrehajtásukról
szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó
megállapítását, a településrendezési terv
jóváhagyását, a képviselı-testület által
meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételt,
a kötvénykibocsátást, továbbá a közösségi
célú alapítványi forrás átvételét és átadását;
e) önkormányzati társulás létrehozását,
társuláshoz, érdek-képviseleti szervezethez
való csatlakozást;
f) megállapodást külföldi önkormányzattal való
együttmőködésrıl, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozást;
g) intézmény alapítását;
h) közterület elnevezését, emlékmő állítást;
i) eljárás kezdeményezését az
Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztását;
k) állásfoglalást megyei önkormányzati
intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl,

1990. évi LXV. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl,
ellátási, szolgáltatási körzeteirıl, ha a
szolgáltatás a települést is érinti;
l) véleménynyilvánítást olyan ügyben, amelyben
törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elı;
m) amit törvény a képviselı-testület át nem
ruházható hatáskörébe utal.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt
kinevezést, megbízást és intézmény alapítását a
helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló törvény szerint
társulására ruházhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 10. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A feladatkörébe tartozó közszolgáltatások
céljából önkormányzati intézményt, vállalatot,
más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetıiket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 9. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A testület mőködése
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A testület mőködésével kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Összehívja és vezeti a képviselı-testület ülését.

1990. évi LXV. törvény 12. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

1990. évi LXV. törvény 13. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kezdeményezi képviselı kizárását a
döntéshozatalból.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 14. § (2)

Képviselı-testület tagja

Dönt a képviselı döntéshozatalból történı
kizárásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 14. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkormányzati rendeletet alkot.

1990. évi LXV. törvény 16. § (1), 71. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodik az önkormányzati rendelet
kihirdetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 16. § (2)-(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készítenie.
A külön törvény szerinti közérdekő adat és

1990. évi LXV. törvény 17. § (1), (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.
(K-V-MJV-FK-F)

(K-V-MJV-FK-F-M)

közérdekbıl nyilvános adat megismerésének
lehetıségét zárt ülés tartása esetén is biztosítania
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Aláírja a képviselı-testület jegyzıkönyvét.

1990. évi LXV. törvény 17. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A képviselı-testület ülésének a jegyzıkönyvét
az ülést követı tizenöt napon belül köteles
megküldeni a Kormány által rendeletben kijelölt
szervnek (közigazgatási hivatal).
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 17. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Meghatározza a lakossági fórumok (községvárospolitikai fórum, városrész tanácskozás,
falugyőlés stb.) rendjét.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 18. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A lakossági fórumok állásfoglalásáról és az ott
felmerült kisebbségi véleményekrıl tájékoztatja
a képviselı-testületet.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 18. § (2)

Polgármester

Megbízatásának lejárta elıtt név szerinti
szavazással, minısített többségő döntéssel
kimondhatja a feloszlását. Az új képviselıtestület alakuló üléséig, a polgármester az új
polgármester megválasztásáig ellátja feladatát,
gyakorolja hatáskörét. Nem mondhatja ki
feloszlását a választást követı hat hónapon belül,
illetıleg az általános önkormányzati
választásokat megelızı év október 1. napját
követıen. Az idıközi választás költségét viseli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 18. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

A helyi önkormányzati képviselık jogállása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A helyi önkormányzati képviselık jogállásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A lemondást és a megbízatás megszőnésének
idıpontját az ülés jegyzıkönyvében rögzíteni
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 3. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A képviselı-testület, a közgyőlés alakuló ülésén,
idıközi választás esetén a megválasztását,
illetıleg a kislistán, a kompenzációs listán, a
megyei közgyőlési listán mandátumhoz jutott
képviselık esetében a megbízólevelének

2000. évi XCVI. törvény 1. § (2)

Önkormányzati képviselı

átvételét - a választás eredménye elleni
jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás
befejezését - követı ülésen a képviselı-testület
elıtt - a polgármesterre irányadó szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz, és errıl okmányt ír
alá.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az írásbeli nyilatkozatot a képviselı-testület
következı ülésén ismertetni kell.

2000. évi XCVI. törvény 3. § (2)

Polgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Határozatában állapítja meg az önkormányzati
képviselıi megbízatás megszőnését az
összeférhetetlenség kimondásával vagy, ha az
önkormányzati képviselı egy éven át nem vesz
részt a képviselı-testület ülésén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 4. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati képviselıi megbízatás
megszőnését megállapító képviselı-testületi
határozatot az ülést követı munkanapon
kézbesíteni kell:
- az érintett önkormányzati képviselınek,
- a választási bizottságnak,
- a közigazgatási hivatal vezetıjének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 4. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezést a szervezeti és mőködési
szabályzatban meghatározott bizottságnak adja át
kivizsgálásra.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 9. § (2)

Polgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Elıterjeszti a képviselı-testület következı
ülésére az összeférhetetlenség megállapítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 9. § (3)

Bizottság

Az elıterjesztés alapján a következı ülésén,
legkésıbb az összeférhetetlenség
megállapításának kezdeményezését követı 30
napon belül határozattal dönt az
összeférhetetlenségrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 9. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A megbízólevelének átvételétıl, majd ezt
követıen minden év január 1-jétıl számított 30
napon belül az e törvény melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Saját
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élı házas- vagy élettársának,
valamint gyermekének a melléklet szerinti
vagyonnyilatkozatát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (1)

Önkormányzati képviselı

(K-V-MJV-FK-F-M)

A vagyonnyilatkozatot nyilvántartja és ellenırzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3)

Bizottság

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során
a vagyonnyilatkozatot ellenırzı bizottság
felhívására köteles saját, illetve a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul
írásban bejelenteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (5)

Önkormányzati képviselı

A megismert azonosító adatokat az eljárás
lezárását követı nyolc napon belül törölni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (5)

Bizottság

Ha a bizottság tagja 30 napon belül nem szünteti
meg a vele szemben fennálló
összeférhetetlenségi okot, köteles a határidı
lejártát követı ülésén az érintett bizottsági
tagságát megszüntetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 11. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodik az önkormányzati képviselık
képzésérıl, továbbképzésérıl a feladataik
eredményes ellátása érdekében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XCVI. törvény 12. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától,
illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétıl
számított 30 napon belül köteles megszüntetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (3)

Polgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Ha a polgármester az összeférhetetlenségi okot
határidın belül nem szünteti meg, a következı
ülésén, legkésıbb az összeférhetetlenség
megállapításának kezdeményezését követı 30
napon belül határozattal megállapítja az
összeférhetetlenség alapjául szolgáló
körülmények fennállását, és kimondja az
összeférhetetlenséget, illetıleg dönthet a
hozzájárulás megadásáról, ha az Ötv. ezt
lehetıvé teszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A képviselı-testület határozatát az ülést követı
munkanapon a polgármesternek kézbesíteni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az összeférhetetlenségét, illetıleg a megbízatás
megszőnését megállapító képviselı-testületi
határozat felülvizsgálatát kérheti jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat
kézhez vételétıl számított 8 napon belül a
fıvárosi, megyei bíróságtól.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (5)

Polgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

A bíróság eljárására a (6) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a bíróság döntése ellen fellebbezést
nyújthat be.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (7)

Polgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Képviselık jogai és kötelességei
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A képviselı jogaival és kötelezettségeivel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Köteles érdemi választ adni, ha a képviselı
önkormányzati ügyben felvilágosítást kér.

1990. évi LXV. törvény 19. § (2) a)

Jegyzı, Fıjegyzı
Fıpolgármester
Polgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Bizottság elnöke

Képviselı írásban benyújtott hozzászólását kérésére - a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni,
illetıleg véleményét rögzíteni kell a
jegyzıkönyvben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 19. § (2) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Képviselı javaslatára a bizottság feladatkörébe
tartozó ügyet a bizottsági ülés elé kell
terjesztenie, és tárgyalására a képviselıt meg kell
hívnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 19. § (2) c)

Bizottság elnöke

Képviselı kezdeményezésére felül kell
vizsgálnia a képviselı-testület által átruházott önkormányzati ügyben - hozott döntést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 19. § (2) c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A képviselı közérdekő ügyben történı
kezdeményezésére érdemi választ köteles adni.
Biztosítja a szükséges tájékoztatást, ügyviteli
közremőködést biztosít a képviselı részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 19. § (2) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles részt venni a képviselı-testület
munkájában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 19. § (2) f)

Képviselı-testület tagja

Megtéríti a képviselı kiesett jövedelmét.
Átalányt is megállapíthat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 20. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A képviselınek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében
- meghatározott módon - tiszteletdíjat,

1990. évi LXV. törvény 20. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

természetbeni juttatást állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A képviselık közül tanácsnokot választ.

1990. évi LXV. törvény 21. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

Bizottságok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A bizottságokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Meghatározza bizottsági szervezetét,
megválasztja bizottságait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 22. § (1), 74. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Pénzügyi bizottságot választ.

1990. évi LXV. törvény 22. § (1), 74. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagjai
kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel
foglalkozó bizottságot hoz létre.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 22. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Elıkészíti - feladatkörében - a képviselı-testület
döntéseit, szervezi és ellenırzi a döntések
végrehajtását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 23. § (1)

Bizottság

Meghatározza azokat az elıterjesztéseket,
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely
elıterjesztések a bizottság állásfoglalásával
nyújthatók be a képviselı-testületnek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 23. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Döntési jogot adhat bizottságainak, a bizottság
döntését felülvizsgálhatja, rendeletben hatósági
hatáskört állapíthat meg bizottságának.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 23. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Össze kell hívni a bizottságot a polgármester
indítványára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 25. § (1)

Bizottság elnöke

Felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat
testülete döntésének a végrehajtását, ha az
ellentétes a képviselı-testület határozatával, vagy
sérti az önkormányzat érdekeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 25. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester

Dönt a bizottsági döntéshozatalból történı

1990. évi LXV. törvény 26. §

Polgármester

(K-V-MJV-FK-F-M)

kizárásról.

Fıpolgármester
Bizottság elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)
Ellenırzi - feladatkörében - a hivatalnak a
képviselı-testület döntéseinek az elıkészítésére,
illetıleg végrehajtására irányuló munkáját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 27. §

Bizottság

Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,
ha a hivatal tevékenységében a képviselı-testület
álláspontjától, céljaitól való eltérést, az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges
intézkedés elmulasztását észleli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 27. §

Bizottság

Településrészi önkormányzatot hozhat létre.

1990. évi LXV. törvény 28. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Átruházhatja - a településrészt érintı ügyekben egyes hatásköreit a településrészi
önkormányzatra, anyagi eszközöket adhat
számára.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 28. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ellátja a bizottságok mőködésének ügyviteli
feladatait
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 29. §

Önkormányzati Hivatal

Hivatali kirendeltségeket hoz létre a
településrészi önkormányzati testület
munkájának segítésére.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 29. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK)

Tisztségviselık (polgármester, alpolgármester, jegyzı)
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A polgármesterrel, alpolgármesterrel, jegyzıvel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Rendelkezik a szervezeti és mőködési
szabályzatában a polgármesteri és az
alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége,
illetıleg tartós akadályoztatása esetén a
képviselı-testület összehívásának, vezetésének
módjáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 31. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megválasztását követıen esküt tesz.

1990. évi LXV. törvény 32. §

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

1990. évi LXV. törvény 33. §

Képviselı-testület,

(K-V-MJV-FK-F-M)
Gyakorolja a polgármester tekintetében a

munkáltatói jogokat, munkabérét meghatározza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)

Közgyőlés

Hozzájárul ahhoz, hogy a fıállású polgármester
felügyelı bizottság, igazgatótanács tagja,
gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje,
szövetkezet tisztségviselıje, alapítvány kezelı
szervezetének tagja, tisztségviselıje legyen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (3) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles megszüntetni az összeférhetetlenségi
okot.

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (4)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Megállapítja az összeférhetetlenség alapjául
szolgáló körülmények fennállását, és kimondja
az összeférhetetlenséget, illetıleg dönthet a
hozzájárulás megadásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Keresetet nyújthat be a polgármester ellen
sorozatos törvénysértı tevékenysége, mulasztása
miatt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 33/B. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Saját tagjai közül, a polgármester javaslatára,
titkos szavazással - a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgármestert választ, alpolgármestereket
választhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 34. § (1), 62. §
(5), 74. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Irányítja az alpolgármester(ek) munkáját.

1990. évi LXV. törvény 34. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Közremőködik a polgármester önkormányzati,
valamint az államigazgatási feladatai, hatáskörei
ellátásában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 35. § (1)

Önkormányzati Hivatal

Irányítja a hivatalt.

1990. évi LXV. törvény 35. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A jegyzı javaslatainak figyelembevételével
meghatározza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a
döntések elıkészítésében és végrehajtásában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) a)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt
államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) b)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

A jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a
képviselı-testületnek a hivatal belsı szervezeti
tagozódásának, munkarendjének, valamint
ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) c)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a
kiadmányozás rendjét.

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) d)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az
alpolgármester, a jegyzı és az önkormányzati
intézményvezetık tekintetében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 35. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Kezdeményezheti a döntés ismételt
megtárgyalását, ha a képviselı-testület döntését
az önkormányzat érdekeit sértınek tartja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 35. § (3)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Kinevezi a jegyzıt, aljegyzıt.

1990. évi LXV. törvény 36. § (1), 62. §
(6), 75. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Vezeti a képviselı-testület hivatalát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gondoskodik az önkormányzat mőködésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a
kiadmányozás rendjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselıtestület hivatalának köztisztviselıi tekintetében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kinevezés, vezetıi megbízás, felmentés,
vezetıi megbízás visszavonása, jutalmazás
tekintetében - az általa meghatározott körben gyakorolja az egyetértési jogát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) b)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe
tartozó államigazgatási ügyeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a
polgármester ad át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) d)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

Tanácskozási joggal vesz részt a képviselıtestület, valamint bizottságának ülésén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) f)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles jelezni a képviselı-testületnek, a
bizottságnak és a polgármesternek, ha
döntésüknél jogszabálysértést észlel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 36. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri
hivatal elnevezéssel - az önkormányzat
mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 38. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló törvényben meghatározott feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 38. § (1)

Polgármesteri Hivatal

Hozzájárulnak a körjegyzıség fenntartásának
költségeihez.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 39. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodnak körjegyzıség alakításáról.

1990. évi LXV. törvény 40. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles mindegyik képviselı-testület ülésén
részt venni személyesen vagy megbízottján
keresztül, és ott a szükséges tájékoztatást
megadni.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 40. § (3)

Jegyzı

Évente beszámol minden képviselı-testületnek a
körjegyzıség munkájáról.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 40. § (4)

Jegyzı

Hetente legalább egy napon köteles minden
községben ügyfélfogadást tartani.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 40. § (5)

Jegyzı

(K-V)

Népszavazás, népi kezdeményezés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A helyi népszavazással, népi kezdeményezéssel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Helyi népszavazást köteles kiírni a következı

1990. évi LXV. törvény 46. § (1)

Képviselı-testület,

kérdésekben:
a) a településnek a területével határos másik
megyéhez történı átcsatolására irányuló
kezdeményezése,
b) a községegyesítésnek és a községegyesítés
megszüntetésének kezdeményezése,
c) új község alakításának kezdeményezése,
d) lakott területrész átadása, átvétele, cseréje,
e) társult képviselı-testület alakítása, a társult
képviselı-testületbıl való kiválás, továbbá
f) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati
rendelet meghatároz.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Helyi népszavazást rendelhet el:

Közgyőlés

1990. évi LXV. törvény 46. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében meghatározza, hogy a helyi
népszavazást és népi kezdeményezést mennyi
választópolgár kezdeményezheti, továbbá
törvényben nem szabályozott egyéb feltételeit,
valamint az eljárás rendjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 47. § (1) a)-b),
47. § (1) d), 47. § (4), 49. § (2), 50. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha azt az
önkormányzati rendeletében meghatározott
számú választópolgár kezdeményezte.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 47. § (2), 71. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi népszavazást a falugyőlés hatáskörébe
utalhatja, azzal a feltétellel, hogy a falugyőlés
döntése abban az esetben számít népszavazási
döntésnek, ha a falugyőlésen a
választópolgároknak több mint a fele jelen van.
(K)

1990. évi LXV. törvény 47. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles megtárgyalni azt a népi
kezdeményezést, melyet a képviselı-testület által
meghatározott számú választópolgár
indítványozott.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 49. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

a) a képviselı-testület hatáskörébe tartozó
ügyben,
b) az önkormányzati rendelet megerısítésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Társulások
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A társulásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Létrehozhatnak megállapodással hatósági
igazgatási társulást.

1990. évi LXV. törvény 42. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)
A hatósági igazgatási társulásról szóló
megállapodást meg kell küldeni a közigazgatási
hivatal vezetıjének.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi LXV. törvény 42. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megállapodhatnak két vagy több községet,
illetıleg várost és községet ellátó egy vagy több
intézmény közös alapításában, fenntartásában és
fejlesztésében.
(K-V-MJV)

1990. évi LXV. törvény 43. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Társult képviselı-testületet alakíthatnak.

1990. évi LXV. törvény 44. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodásuk alapján bármelyikük kérheti a
megjelölt önkormányzati szövetség által felkért
egyeztetı bizottság állásfoglalását a társulás
mőködésével kapcsolatos vitás kérdésben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 41. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkéntes és szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a
kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés
alapján írásbeli megállapodással hozhatnak létre
társulást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 2. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Aláírja a társulási megállapodást.

1997. évi CXXXV. törvény 3. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı
Fıjegyzı

A társulási megállapodást felmondani - kivéve,
ha a felmondás az (1) bekezdésben foglalt úton
történik, vagy ha a felmondás a társulási
megállapodás alapján ellátott államigazgatási
hatósági hatáskör ellátásához szükséges,
jogszabályban elıírt feltétel teljesülésének
megszőnése folytán bekövetkezı
hatáskörmegszőnés miatt válik év közben
szükségessé - a naptári év utolsó napjával lehet.
A felmondásról szóló - az (1) bekezdésben
meghatározott szavazataránnyal hozott - döntést
legalább három hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 4. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Minısített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja
a társulásból azt a képviselı-testületet, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget.

1997. évi CXXXV. törvény 4. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Dönt a megállapodás módosításáról,
megszüntetésérıl vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétıl számított hatvan
napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 5. § (2)

A társulás megszőnésekor kötelesek elszámolni
egymással.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 6. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A megállapodásban meghatározottak szerint
célszerőségi és gazdasági szempontból ellenırzi
a társulás mőködését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 6. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A megállapodásban meghatározottak szerint, de
legalább évente egyszer beszámol a képviselıtestületének a társulás tevékenységérıl, pénzügyi
helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4)

Polgármester,
Fıpolgármester

Megállapodhat más képviselı-testülettel abban,
hogy annak szerve, intézménye, más szervezete
meghatározott feladatot, hatáskört, szolgáltatást
ellát a megbízó önkormányzat részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodhatnak intézmény vagy más
szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói
jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös
foglalkoztatásában azzal, hogy a közös
fenntartással, illetve a közös foglalkoztatással
kapcsolatos feladat- és hatásköröket a
megállapodásban meghatározott képviselıtestület, illetve annak szerve gyakorolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Megállapodhatnak közös döntést hozó szerv
létrehozásával intézmény vagy más szervezet
közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös
gyakorlásában, munkavállaló közös
foglalkoztatásában, illetve feladat, hatáskör,
szolgáltatás más módon történı közös
ellátásában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 9. §

Képviselı-testület
Közgyőlés

Megállapodhatnak abban, hogy a társulási
tanács az általuk választott - megállapodásban
rögzített számú - helyi önkormányzati
képviselıbıl áll. Megállapodhatnak abban is,
hogy a társulási tanácsban a társulás tagjait a
polgármesterek képviselik és a költségvetési
hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati
joggal vagy abban, hogy a költségvetési

1997. évi CXXXV. törvény 10. § (2)-(3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Képviselı-testület
Közgyőlés

,

hozzájárulás arányában választanak képviselıt a
társulási tanácsba úgy, hogy egyik tag sem
rendelkezhet a szavazatoknak több, mint a
felével.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Beszámolnak képviselı-testületeiknek a
társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl.

1997. évi CXXXV. törvény 10. § (5)

Polgármester
Fıpolgármester
Önkormányzati képviselı

Visszahívhatja a társulási tanácsból az általa
választott képviselıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 10. § (6)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Megállapodhatnak jogi személyiséggel
rendelkezı társulás létrehozásában, ha a feladat,
szolgáltatás közös ellátása, intézmény vagy más
szervezet közös alapítása, fenntartása
szükségessé teszi, hogy a társulás önállóan
vállaljon kötelezettségeket és rendelkezzen
vagyoni jogokkal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 16. §

Képviselı-testület
Közgyőlés

Amennyiben az önkormányzatok a jogi
személyiségő társulást fejlesztési, beruházási
céllal hozzák létre, úgy a társulási
megállapodásban rögzíteni kell, hogy az
önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem
teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti
vagy a társulási megállapodásban meghatározott
önkormányzat (a továbbiakban: székhely
önkormányzat) a fizetési határidıt követı 15.
naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó)
benyújtására jogosult. A társulási
megállapodásban azt is elı kell írni, hogy ha a
székhely önkormányzat nem tesz eleget a
társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének,
úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat
kijelölésérıl dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési
megbízást (inkasszót) nyújtson be.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 18. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A társulási megállapodást az aláírást követı 15
napon belül meg kell küldeni a közigazgatási
hivatal vezetıjének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXXXV. törvény 20. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkormányzati hatáskör, valamint törvény által
a képviselı-testület hatáskörébe utalt
a) kinevezés és megbízás a külön törvényben
meghatározott többcélú kistérségi társulásra,
továbbá e törvény 9. és 16. §-aiban

1997. évi CXXXV. törvény 20. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

meghatározott társulásokra,
b) intézmény alapítása a külön törvényben
meghatározott többcélú kistérségi társulásra,
továbbá e törvény 16. §-ában meghatározott
társulásra ruházható át.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Csoportosulás elsıdlegesen gazdasági
tevékenység folytatása céljából nem alapítható,
közhatalmi tevékenységet nem végezhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi XCIX. törvény 2. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Költségvetési szerve csoportosulásban való
részvételéhez történı hozzájárulás a képviselıtestület át nem ruházható hatásköre.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi XCIX. törvény 2. § (2) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Csoportosulásban való részvételérıl szóló
képviselı-testületi döntés a jogi személyiséggel
rendelkezı társulásra ruházható át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi XCIX. törvény 2. § (2) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A csoportosulásban a helyi önkormányzat, a
helyi önkormányzat jogi személyiséggel
rendelkezı társulása és a helyi önkormányzat
költségvetési szerve felelıssége nem haladhatja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét
(korlátolt felelısség).
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi XCIX. törvény 2. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kistérségek
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A többcélú kistérségi társulás
A kistérségi együttmőködés hosszú távú
biztosítására írásbeli megállapodással a
kistérségben egy többcélú kistérségi társulást
alakíthatnak.
(K-V-MJV)

2004. évi CVII. törvény 1. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A többcélú kistérségi társulási megállapodást
módosíthatják, törvényben meghatározottak
szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati
általános választásokat követı hat hónapon belül
felülvizsgálják.
(K-V-MJV)

2004. évi CVII. törvény 1. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kiválásról szóló - minısített többséggel hozott
- döntést hat hónappal korábban köteles
meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.
(K-V-MJV)

2004. évi CVII. törvény 1. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Minısített többséggel hozott döntése szükséges:

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás
jóváhagyásához
b) a többcélú kistérségi megállapodás
módosításához
c) a többcélú kistérségi társulás
megszüntetéséhez
d) a többcélú kistérségi társuláshoz történı
csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
(K-V-MJV)

2004. évi CVII. törvény 1. § (9)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A polgármester helyettesítésének rendjérıl
rendelkezik.
(K-V-MJV)

2004. évi CVII. törvény 5. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A társulási tanács alakuló ülését összehívja.
(K-V-MJV)

2004. évi CVII. törvény 5. § (2)

Polgármester

A kistérségi lehatárolás megváltoztatását a helyi
önkormányzatokért felelıs miniszter útján az
önkormányzati általános választásokat követı
hat hónapon belül - a társulási tanács, a megyei
területfejlesztési tanács véleményének
csatolásával - kezdeményezheti.
(K-V-MJV)

2004. évi CVII. törvény 13. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A lobbitevékenység
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A lobbitevékenységgel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Dönt a kezdeményezés elfogadásáról.

2006. évi XLIX. törvény 25. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés, Bizottság

Lehetıség szerint biztosítani kell, hogy
meghatározott idıkeretben a lobbista
személyesen is kifejthesse álláspontját,
amennyiben a lobbista a jogszabály elıkészítése
során konkrét, érdemi javaslatait írásban
eljuttatta a döntés elıkészítıjének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2006. évi XLIX. törvény 25. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés, Bizottság

A lobbista írásban személyes megbeszélést
kezdeményezhet, a kezdeményezés elfogadásáról
dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2006. évi XLIX. törvény 25. § (4)

Képviselı

A szervezeti és mőködési szabályzatban
szabályozza a személyes kapcsolatfelvétel esetén
az eljárási szabályokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2006. évi XLIX. törvény 26. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Negyedévente tájékoztatja a nyilvántartást
vezetı szervet arról, hogy mely döntésekkel

2006. évi XLIX. törvény 30. § (4)

Polgármester,
Fıpolgármester,

(K-V-MJV-FK-F-M)

vezetı szervet arról, hogy mely döntésekkel
kapcsolatban, mely lobbisták folytattak nála
lobbitevékenységet, és ennek során mely
eszközöket vették igénybe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés Elnöke

Területszervezés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A települések területével kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A területszervezési eljárásban, amennyiben az
érintett önkormányzat területén helyi kisebbségi
önkormányzat mőködik, kéri az elıkészítı
eljárás során a helyi kisebbségi önkormányzat
véleményét és errıl a képviselı-testületet
tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 5. §

Polgármester

A kezdeményezést az elıkészítı iratokkal együtt
a közigazgatási hivatal útján terjeszti fel a
miniszternek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi XLI. törvény 6. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester

A településnek a területével határos másik
megyéhez történı átcsatolására irányuló
kezdeményezésében részletezi az átcsatolás
indokait, bemutatja, hogy az átcsatolás a
település fejlıdésére, a lakosság többsége
számára milyen elınyökkel jár. Errıl és a
törvényben elıírt feltételek teljesítésérıl írásos
tájékoztatót készít a választópolgárok számára.
(K-V-MJV)

1999. évi XLI. törvény 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kezdeményezésrıl megtartott helyi
népszavazás eredményét határozatba foglalja,
melyet a kezdeményezés felterjesztéséhez
mellékel.
(K-V-MJV)

1999. évi XLI. törvény 7. § (4)

Képviselı-testület

A település másik megyéhez történı
átcsatolásával kapcsolatos kezdeményezésrıl
megtartott helyi népszavazás eredményét
határozatba foglalja, melyet a kezdeményezés
felterjesztéséhez mellékel.
(K-V-MJV)

1999. évi XLI. törvény 7. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A település másik megyéhez történı
átcsatolásával kapcsolatos kezdeményezésrıl
véleményt kell kérnie az alábbi szervektıl:
a) az illetékességi terület változásában érintett
állami, rendészeti, közigazgatási szervek,
b) kistérségi területfejlesztési társulás(ok),

1999. évi XLI. törvény 7. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

c) azon települések önkormányzatai, amelyek - a
tervek szerint - az alapellátást meghaladó
közszolgáltatásokat biztosítják a
kezdeményezı önkormányzat lakossága
számára.
(K-V-MJV-FK)
Határozatba foglalja az új község alakításának
kezdeményezését.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 52. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Állást foglal az elıkészítı bizottság
kezdeményezésérıl.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 9. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi népszavazás elıkészítése körében a
képviselı-testület által szervezett lakossági
fórumokon ismerteti a képviselı-testület
állásfoglalásait az elıkészítı bizottság
kezdeményezésérıl, javaslatairól.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 9. § (2)

Polgármester

Az érvényes és eredményes helyi népszavazást
követı 30 napon belül határozatába foglalja a
helyi népszavazás eredményét, abban állást
foglal az elıkészítı bizottság javaslatairól.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A képviselı-testület határozatát az elıkészítı
iratokkal együtt az ülést követı 15 napon belül
felterjeszti a miniszternek.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 10. § (2)

Polgármester

A miniszter határozatának felülvizsgálatát a
kézbesítéstıl számított 30 napon belül, a
miniszterhez benyújtott kérelemben a Fıvárosi
Bíróságtól kérheti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 12. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Községgé nyilvánítás esetén a választást
követıen legkésıbb 6 hónapon belül
megállapodnak a vagyon, a közigazgatási terület
megosztásában, az új közigazgatási
határvonalban. Megállapodás hiányában
bármelyik érdekelt keresetet adhat be a megyei
bírósághoz.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 13. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Határozatukkal kezdeményezik az egybeépült
községek, illetıleg város és község egyesítését,
egyidejőleg javaslatot tesznek az új település
nevére.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 54. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Határozatába foglalja a helyi népszavazás
eredményét.

1999. évi XLI. törvény 14. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK)
Az ülést követı 15 napon belül terjeszti fel a
kezdeményezést és annak elıkészítı iratait a
miniszternek. Az elıkészítı iratokban bemutatja
a belterületek egybeépültségét, szakértıi
vélemény alapján javaslatot tesz az új település
nevére, ismerteti a településegyesítés érveit,
indokait.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 14. § (1)

Polgármester

A településrész kezdeményezésére - kizárólag a
településrészt érintı ügyekben - önkormányzati
jogokat adhat.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 55. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodhatnak területrész átadásáról,
átvételérıl, cseréjérıl.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 56. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Lakott területrész átadásának kezdeményezése
esetén, együttes ülésükön legalább háromtagú,
területrész átadását elıkészítı bizottságot
választanak települési képviselıkbıl, illetıleg
más választópolgárokból.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 56. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A területrész átadását elıkészítı bizottság
javaslata alapján elızetes megállapodást
köthetnek az átadandó területrész területérıl és
határáról, a vagyon megosztásáról.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 56. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A lakott területrész átadásáról, annak részletes
feltételeirıl - az elızetes megállapodásnak
megfelelıen - a helyi népszavazást követıen
kilencven napon belül állapodnak meg.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 56. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Minısített többségő határozattal
kezdeményezheti, hogy az Országgyőlés a
települést a területével határos másik megye
területéhez csatolja át.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 56. § (9)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A megyéhez csatlakozni kívánó település
fogadásáról állást foglal.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 56. § (9)

Közgyőlés

Viseli a területváltozás költségeit.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi LXV. törvény 57. §

A népszavazást követı harminc napon belül
határozatába foglalja a népszavazás eredményét.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 18. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Lakott területrész átadás részletes feltételeit
tartalmazó megállapodást (bírói döntést) az
ingatlan-nyilvántartáson való átvezetést követıen
legkésıbb az önkormányzati általános választás
évében január 31-éig kell megküldenie a
miniszterhez és a KSH-hoz. A a felterjesztéshez
mellékeli az ingatlanügyi hatóság által készített
határvonal-leírást és térképvázlatot.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 18. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A településnek a területével határos másik
megyéhez történı átcsatolására irányuló
kezdeményezésében részletezi az átcsatolás
indokait, bemutatja, hogy az átcsatolás a
település fejlıdésére, a lakosság többsége
számára milyen elınyökkel jár.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kezdeményezés felterjesztéséhez mellékeli az
ingatlanügyi hatóság által készített határvonal
leírást és térképvázlatot, amely a
kezdeményezésnek megfelelı döntés esetén az új
megyehatárt jelenti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLI. törvény 7. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A települési önkormányzat kezdeményezésének
megérkezését követı ülésén, de legkésıbb három
hónapon belül állást foglal a kezdeményezésrıl,
abban részletezi a saját véleményét a
kezdeményezés indokairól.
(M)

1999. évi XLI. törvény 7. § (4)

Közgyőlés

Új községnévrıl a lakossági állásfoglalás elıtt
kérni kell a földrajzi nevekben illetékes szerv
szakmai véleményét.
(K)

1990. évi LXV. törvény 58. §

Polgármester

Kezdeményezheti a nagyközség várossá
nyilvánítását.
(K)

1990. évi LXV. törvény 59. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Várossá nyilvánításának kezdeményezésekor
részletes értékelésben mutatja be a nagyközség
fejlettségét, térségi szerepét.
(K)

1999. évi XLI. törvény 15. § (1)

Képviselı-testület

A várossá nyilvánítási kezdeményezést január
31-éig terjesztheti fel a miniszterhez.
(K)

1999. évi XLI. törvény 16. § (1)

Képviselı-testület

A kezdeményezés felterjesztésekor a
határozatában vállalja, hogy a várossá
nyilvánítása esetén ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére
jogszabályban elıírt kötelezettségeket,

1999. évi XLI. törvény 16. § (2)

Képviselı-testület

megteremti azok végrehajtásának szervezeti és
személyi feltételeit.
(K)
Ötvenezernél nagyobb lakosságszámú város
kezdeményezheti megyei jogú várossá
nyilvánítását.
(V)

1990. évi LXV. törvény 61. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A megyei jogú várossá nyilvánítást kérelmezı
határozatában rögzíti, hogy területén mely
megyei önkormányzati feladat- és hatásköröket
lát el önállóan, illetve melyek vonatkozásában
kezdeményezi társulás létrehozását a megyei
önkormányzattal.
(V)

1999. évi XLI. törvény 19. § (1)

Képviselı-testület

A városi képviselı-testület megkeresésére a
következı ülésén, de legkésıbb 3 hónapon belül
elızetesen állást foglal a társulás létrehozásáról.
(M)

1999. évi XLI. törvény 19. § (2)

Közgyőlés

Kialakíthat kerületeket, és kerületi hivatalokat
hoz létre.
(MJV)

1990. évi LXV. törvény 61. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Felhatalmazza a kerületi hivatal vezetıjét
(elöljáró), hogy gyakorolja egyes hatósági
jogköreit.
(MJV)

1990. évi LXV. törvény 61. § (4)

Polgármester

Egyeztetı bizottságot hoznak létre.

1990. évi LXV. törvény 61/A. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(MJV-M)

Fıváros és a kerületek
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A fıvárossal és a kerületekkel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Tanácskozási joggal részt vesz a fıvárosi
közgyőlés ülésén.
(FK)

1990. évi LXV. törvény 62. § (4)

Képviselı-testület tagja

Meghatározza a szervezeti és mőködési
szabályzatában a kerületi küldött részvételét az
ülésén.
(F)

1990. évi LXV. törvény 62. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A törvény 28. § szabályai szerint városrészi
önkormányzatot hozhat létre. Több kerületi
képviselı-testület közösen is létrehozhat
városrészi önkormányzatot.

1990. évi LXV. törvény 62. § (7)

Képviselı-testület

(FK)
Kötelezı a városrészi önkormányzat
létrehozása, ha az érintett választópolgároknak a
helyi népszavazás szabályai szerint érvényes és
eredményes népszavazása a városrészi
önkormányzat létrehozása mellett foglalt állást,
és a városrész a fıvárossal 1950. január 1-jén
egyesített, korábban önálló település volt.
(FK)

1990. évi LXV. törvény 62. § (7)

Képviselı-testület

Rendeletével törvény átruházhatja bizottságára,
a fıpolgármesterre a 9. § (4) bekezdés szerinti
intézménye vezetıinek választását, kinevezését,
megbízását [10. § (1) b) pontja]; a fıvárosi
közgyőlés és a kerületi képviselı-testület
bizottságára átruházhatja a 10. § l) pontjában
foglalt hatáskörét.
(F)

1990. évi LXV. törvény 62. § (8)

Közgyőlés

Ha a fıvárosban fıvárosi kisebbségi
önkormányzat alakul, köteles megalakítani
kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát,
amelynek munkájában a fıvárosi kisebbségi
önkormányzat elnöke állandó tanácskozási
joggal vesz részt.
(F)

1990. évi LXV. törvény 62. § (9)

Közgyőlés

Köteles gondoskodni mőködési területén:
- az óvodai nevelésrıl
- az általános iskolai nevelésrıl és oktatásról
- egészségügyi és a szociális alapellátásról,
valamint feladatkörében
= az egészséges ivóvízellátásról
= a helyi közutak fenntartásáról
= a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülésérıl.
(FK)

1990. évi LXV. törvény 63. § (1)

Képviselı-testület

Meghatározza a fıváros városfejlesztési és
városrehabilitációs programját, valamint
általános rendezési tervét, megalkotja Budapest
városrendezési szabályzatát.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § a)

Közgyőlés

Rendeletében védetté nyilvánítja a fıváros
városképe, történelme szempontjából
meghatározó épített környezetét.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § a)

Közgyőlés

Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos
feladatokat, ennek keretében:
- elkészíti a lakásépítési és lakásrehabilitációs
tervet és összehangolja megvalósítását
- meghatározza a lakásépítés támogatásának
rendszerét

1990. évi LXV. törvény 63/A. § b)

Közgyőlés

- létrehozza az önkormányzati tulajdonú
lakásokra vonatkozó lakbérövezeteket
- dönt a lakbérmegállapítás és a lakásfenntartás
támogatás elveirıl
- szabályozza az önkormányzati lakáshoz jutás
és az önkormányzati tulajdonú lakások
cseréjének feltételeit.
(F)
Gondoskodik a katasztrófamegelızés és elhárítás önkormányzati feladatainak ellátásáról.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § c)

Közgyőlés

Gondoskodik az egy kerületet meghaladó víz-,
egészséges ivóvíz-, gáz-, távhıszolgáltatási,
vízrendezési, szenny- és csapadékvíz-elvezetési,
szennyvíztisztítási feladatokról, közremőködik a
fıváros energiaellátásának, közvilágításának
biztosításában.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § d)

Közgyőlés

Gondoskodik a fıváros ár- és belvízvédelmérıl,
ennek körében különösen a fıváros ár- és
belvízvédelmi létesítményei fenntartásáról,
fejlesztésérıl.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § d)

Közgyőlés

Gondoskodik a hulladékártalmatlanítás
önkormányzati feladatainak ellátásáról.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § e)

Közgyőlés

Biztosítja a településtisztaságot, gondoskodik a
települési kommunális szilárd és folyékony
hulladék győjtésérıl, elhelyezésérıl,
ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az
elhelyezéshez szükséges lerakóhely területét.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § e)

Közgyőlés

Kijelöli a köztemetık létesítésére, bıvítésére
alkalmas területet, gondoskodik a tulajdonát
képezı köztemetık fenntartásáról,
üzemeltetésérıl.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § f)

Közgyőlés

Ellátja a fıváros tömegközlekedési és
forgalomtechnikai feladatait, kijelöli a
fıútvonalakat, a tömegközlekedés által igénybe
vett útvonalakat, ellátja Budapest területén a
fıvárosi önkormányzat tulajdonában levı
országos közutak, közúti hidak, alul- és
felüljárók - az autópályák és autóutak kivételével
- üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését,
valamint a kerületi önkormányzatok
tulajdonában levı tömegközlekedés által igénybe
vett utak üzemeltetését, fenntartását és
fejlesztését.

1990. évi LXV. törvény 63/A. § g)

Közgyőlés

(F)
Rendeletében szabályozza a fıváros parkolási és
parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten
védett és védett parkolási övezeteket, az
alkalmazható várakozási díjak megállapítását.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § h)

Közgyőlés

Rendeletében szabályozza a
közterülethasználatot és a közterület rendjét, a
közterület-felügyelet szervezetét és feladatait.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § h)

Közgyőlés

Megállapítja a fıváros idegenforgalmi
koncepcióját, a feladatok ellátása érdekében
létrehozza és mőködteti turisztikai szervezetét.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § i)

Közgyőlés

Közremőködik a fogyasztóvédelmi feladatok
ellátásában.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § j)

Közgyőlés

Kijelöli a vásárcsarnokok és piacok létesítésére
megfelelı területeket, rendeletében szabályozza
és ellátja a tulajdonában lévı (résztulajdonában
lévı) piacok és vásárcsarnokok fenntartásával,
fejlesztésével és mőködtetésével kapcsolatos
feladatokat.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § j)

Közgyőlés

A kerületi képviselı-testületek véleményének
kikérésével elnevezi a városrészeket, a több
kerületet érintı, valamint a személynevet viselı
közterületeket, közterület nevében személynevet
határoz meg, az ilyen közterület nevét
megváltoztathatja, utcanevet védetté nyilvánít.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § k)

Közgyőlés

Ellátja az önkormányzati levegıtisztaság-,
vízminıség-védelmi feladatokat, kijelöli,
fejleszti és fenntartja a rendeletében
meghatározott módon a fıváros városképe
szempontjából védendı természeti környezetet,
közcélú zöldterületet.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § l)

Közgyőlés

Közremőködik a foglalkoztatási gondok
megoldásában.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § m)

Közgyőlés

Gondoskodik az egynél több kerületet, illetıleg
a fıváros területét is meghaladó ellátási
kötelezettség körében:
- a középiskolai, a szakiskolai és a kollégiumi
ellátásról, ha a feladat ellátását a kerületi
önkormányzat nem vállalja

1990. évi LXV. törvény 63/A. § n)

Közgyőlés

- a mővészeti, közmővelıdési, a közgyőjteményi
feladatok ellátásáról
- az alapellátást meghaladó egészségügyi
szakellátásról és a szakosított szociális
ellátásról
- a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
biztosításáról, fejlesztésérıl
- a testnevelési, sportszervezési és ifjúsági
feladatokról
- részt vesz a közoktatási, közmővelıdési,
tudományos, mővészeti, sport-, valamint
gyermek- és ifjúsági tevékenység
összehangolásában.
(F)
Gondoskodik az egynél több kerületet, illetıleg
a fıváros területét meghaladó, nemzeti és etnikai
kisebbségi oktatási, nevelési és kulturális
feladatok ellátásáról.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § o)

Közgyőlés

Mőködteti a fıvárosi információs rendszert.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/A. § p)

Közgyőlés

A fıvárosi kerületi önkormányzatok és a
fıvárosi önkormányzat szabadon társulhatnak
egymással vagy más, fıvároson kívüli helyi
önkormányzattal.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi LXV. törvény 63/B. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fıvárosi önkormányzat és az érintett kerületi
önkormányzatok a fıvároson kívüli helyi
önkormányzatokkal fıváros környéki
(agglomerációs) társulást hozhatnak létre,
különösen a fıváros környéki tervek
elkészítésére, a tömegközlekedés
összehangolására, a vízgazdálkodásra, a szennyés csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási
feladatokra, a katasztrófa-elhárításra, az épített és
természeti környezet értékeinek megóvására, az
energiaellátási feladatok megoldásában való
közremőködésre, a közcélú és kommunális célú
beruházások összehangolására, és a fıváros
környéki szolgáltatást biztosító oktatási,
egészségügyi és szociális ellátás
megszervezésére. A társulás létrehozását,
mőködésére, a költségek viselésére vonatkozó
rendelkezéseket megállapodásban kell rögzíteni.
(K-V-FK-F)

1990. évi LXV. törvény 63/B. § (2)-(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kikéri a kormány és a kerületi képviselıtestületek véleményét a fıváros általános
rendezési tervének, a fıváros városfejlesztési és
városrehabilitációs programjának meghatározása
elıtt.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1)

Közgyőlés

A kerület egészére meghatározza a kerület
részletes fejlesztési programját, a kerületi
alaptervet, a kerület részletes rendezési tervét.
(FK)

1990. évi LXV. törvény 63/C. § (2)

Képviselı-testület

Rendeletében szabályozza a fıváros általános
rendezési terve, a kerületi alaptervek és a
részletes rendezési tervek összhangjához
szükséges követelményeket. Ebben
meghatározza, hogy a tervezési folyamatban a
kerületi és a fıvárosi önkormányzatot mely
esetekben illeti meg véleményezési, egyetértési
jog, és mely esetekben kötelezı a kölcsönös
tájékoztatási, illetve tervezési együttmőködés.
(F)

1990. évi LXV. törvény 63/C. § (3)

Közgyőlés

Rendeletében meghatározza a bevételeknek a
megosztását a fıvárosi önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok között, a kerületi
képviselı-testületek véleményének kikérésével.
(F)

1990. évi LXV. törvény 64. § (5)

Közgyőlés

Rendeletében a kerületek részére cél- és címzett
támogatási rendszert vezethet be.
(F)

1990. évi LXV. törvény 64. § (6)

Közgyőlés

Vagyonukkal önállóan gazdálkodnak, annak
kezelésével más szervet is megbízhatnak.
(FK-F)

1990. évi LXV. törvény 64. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Saját éves költségvetést határoz meg az
államháztartásról szóló törvény szabályai szerint.
(FK-F)

1990. évi LXV. törvény 64/C. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Képviseli a fıváros egészének érdekeit.

1990. évi LXV. törvény 65. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kikéri az érintett kerületi önkormányzatok
véleményét a kerületi struktúrát érintı
kérdésekben, arról a közgyőlést és a döntéshozó
szervet tájékoztatja.
(F)

1990. évi LXV. törvény 65. § (1)

Fıpolgármester

Megküldi a képviselı-testület rendeletét a
fıpolgármesternek, amennyiben azt nem az
önkormányzat hivatalos lapjában hirdették ki.
(FK)

1990. évi LXV. törvény 65/A. §

Polgármester

Feladatkörében alkotott rendelete végrehajtása
érdekében felhatalmazást adhat kerületi
képviselı-testületnek rendeletalkotásra.
(F)

1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2)

Közgyőlés

Megküldik tájékoztatásul kölcsönösen a

1990. évi LXV. törvény 65/A. § (3)

Polgármester

(F)

rendelettervezeteket.
(FK-F)

Fıpolgármester

Kezdeményezheti a kerületi tagozódás
megváltoztatását.
(FK-F)

1990. évi LXV. törvény 66. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Helyi népszavazást köteles kitőzni a kerületi
tagozódás megváltoztatása kérdésében.
(FK)

1990. évi LXV. törvény 66. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Viseli a helyi népszavazás költségeit, ha a
kerületi tagozódás megváltoztatásának
kezdeményezıje.
(F)

1990. évi LXV. törvény 66. § (4)

Közgyőlés

Helyi népszavazással kezdeményezheti a
fıvárosból való kiválást, illetve a fıvároshoz
történı csatlakozást.
(FK-V)

1990. évi LXV. törvény 66/A. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodhatnak abban, hogy egyes
államigazgatási hatósági ügyfajtákat több
kerületre, illetıleg a fıváros egészére kiterjedı
társulásban látnak el.
(FK-F)

1990. évi LXV. törvény 67. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében kötelezıvé teheti egyes
államigazgatási hatósági ügyfajták intézésére a
társulás létrehozását.
(F)

1990. évi LXV. törvény 67. § (3)

Közgyőlés

Elrendelheti egyes hivatali szolgáltatások
egységes és összehangolt ellátását.
(F)

1990. évi LXV. törvény 67. § (3)

Közgyőlés

Köteles az illetékes kerületi önkormányzat
használatába átadni az alapfokú közszolgáltatást
nyújtó intézményhez tartozó vagyont, illetve a
nem alapfokú közszolgáltatást nyújtó
intézményhez tartozó vagyont az e §-ban foglalt
esetekben.
(F)

1990. évi LXV. törvény 68/A. § (1)-(2)

Közgyőlés

A tulajdonukban lévı vagyont (vagyonrészt)
miniszter kérelmére, ha az más szerv
jogszabályban elıírt feladatának ellátásához
szükséges, köteles a feladatot ellátó szerv
használatába átadni.
(FK-F)

1990. évi LXV. törvény 68/A. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Egymásra átruházhatják a helyi közutak és
mőtárgyaik, terek, parkok tulajdonjogát.
(FK-F)

1990. évi LXV. törvény 68/D. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megye
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A megyével kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Köteles ellátni azokat a törvényben elıírt
feladatokat, amelyek megoldására települési
önkormányzat nem kötelezhetı.
(M)

1990. évi LXV. törvény 69. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Átvállalhatja a körzeti jellegő közszolgáltatást
nyújtó megyei intézmény fenntartását,
fejlesztését és irányítását.
(K-V-MJV)

1990. évi LXV. törvény 69. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A törvényben kötelezı megyei feladatként elıírt
közszolgáltatások körében önként vállalt
önkormányzati feladatként új körzeti intézményt
hozhat létre, új körzeti szolgáltatást szervezhet
meg.
(K-V-MJV)

1990. évi LXV. törvény 69. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1990. évi LXV. törvény 70. § (1) a)

Közgyőlés

1990. évi LXV. törvény 70. § (1) b)

Közgyőlés

Kötelezı feladatként gondoskodik különösen:
- a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi
ellátásról, amennyiben azt a külön törvény
szerint ellátást biztosító települési
önkormányzat nem vállalja
- a természet és társadalom megyében lévı
muzeális emlékeinek, valamint a történeti
iratoknak a győjtésérıl, ırzésérıl, tudományos
feldolgozásáról
- a megyei könyvtári szolgáltatásokról, a
pedagógiai és közmővelıdési szakmai
tanácsadásról és szolgáltatásokról
- a megyei testnevelési, sportszervezési,
valamint a gyermek- és ifjúsági jogok
érvényesítésével kapcsolatos feladatokról.
(M)
Kötelezı feladatként gondoskodik különösen:
- az egészségügyi intézményekben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról,
a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható
fogyatékos gyermekek oktatásáról,
nevelésérıl, gondozásáról
- az alapellátást meghaladó egészségügyi
szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény
szerint ellátásra kötelezett települési
önkormányzat nem vállalja, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról
- a szakosított szociális szolgáltatások területi
összehangolásáról
- egyes, szakosított ellátás körébe tartozó
feladatokról.

(M)
Kötelezı feladatként gondoskodik különösen:
- az épített és természeti környezet védelmével,
a térségi területrendezéssel kapcsolatos
feladatok összehangolásáról
- a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a
megyei idegenforgalmi célkitőzések
meghatározásáról, a teljesítésükben részt
vevık tevékenységének összehangolásáról
- közremőködik a térségi foglalkoztatási
feladatok és a szakképzés összehangolásában
- részt vesz a területi információs rendszer
kialakításában.
(M)

1990. évi LXV. törvény 70. § (1) c)

Közgyőlés

Intézmény közös fenntartására, fejlesztésére és
irányítására megállapodást köt, vagy társulást
hozhat létre.
(K-V-MJV-M)

1990. évi LXV. törvény 70. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak érvényesítését.
(M)

1990. évi LXV. törvény 70. § (5)

Közgyőlés

A saját terve és költségvetése alapján
bevételeivel szabadon gazdálkodik, rendelkezik a
törvényben meghatározott megyei
önkormányzati tulajdonnal és vállalkozási
tevékenységet folytathat. Társulhat más megye
és bármely település önkormányzatával.
(M)

1990. évi LXV. törvény 71. § (1)

Közgyőlés

Ha a megyében területi kisebbségi
önkormányzat alakul, köteles megalakítani
kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát,
amelynek munkájában a megyei kisebbségi
önkormányzat elnöke állandó tanácskozási
joggal vesz részt.
(M)

1990. évi LXV. törvény 74. § (3)

Közgyőlés

Törvényességi ellenırzés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A törvényességi ellenırzéssel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Köteles a közigazgatási hivatal vezetıje által
kibocsátott felhívásban foglaltakat megvizsgálni
és a megadott határidın belül az annak alapján
tett intézkedésrıl vagy egyet nem értésérıl a
közigazgatási hivatal vezetıjét tájékoztatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 99. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Bizottság
Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Önkormányzati jogok védelme
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az önkormányzati jogok védelmével
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Az önkormányzati jogokat, illetıleg a helyi
önkormányzat feladat- és hatáskörét érintı
bármely kérdésben - közvetlenül vagy
érdekképviselete útján - az adott kérdésben
hatáskörrel rendelkezı állami szerv vezetıjéhez
fordulhat, és
- tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési
kérdésben állásfoglalást kérhet
- javaslatot tehet, intézkedés megtételét
kezdeményezheti
- az általa irányított szerv mőködésével, illetıleg
az általa kibocsátott jogszabállyal, jogi
irányítási eszközzel és egyéb döntésével
kapcsolatban véleményt nyilváníthat,
kifogással élhet, kezdeményezheti annak
megváltoztatását vagy visszavonását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 101. § (1) a)-c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az Önkormányzati jogok és érdekek kollektív
képviseletének, védelmének és érvényesülésének
elımozdítása, valamint az önkormányzati
mőködés fejlesztése céljából érdek-képviseleti
szervezeteket hozhatnak létre.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 102. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A lakosság érdekeit sértı körjegyzıség
kijelölése esetén a helyi önkormányzatokért
felelıs miniszterhez fordulhat.
(K)

1990. évi LXV. törvény 105. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A képviselık tiszteletdíja, természetbeni juttatása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A képviselık tiszteletdíjával és természetbeni
juttatásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat
meg rendeletében a képviselı, a bizottság
elnöke, tagja és tanácsnoka részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 14. § (1), 17. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kötelezettségeit megszegı képviselı
megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal,
maximum 12 havi idıtartamra csökkentheti,
illetıleg természetbeni juttatását ugyanilyen
idıtartamra megvonhatja. Ismételt

1994. évi LXIV. törvény 17. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a
megvonás újra megállapítható.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Engedélyezi a képviselıi költségek kifizetését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 18. §

Polgármester

Növényvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Növényvédelem, növényegészségügy
Ellátja a Kormány által kijelölt élelmiszerláncfelügyeleti szervként az Éltv. 50. § (1) és (4)
bekezdésében leírt, a növényvédelmi
tevékenység keretében belterületen a károsítók
elleni védekezési kötelezettség betartásának
ellenırzésével, illetve a közérdekő védekezés
elrendelésével kapcsolatos feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

2008. évi XLVI. törvény 50. § (1)
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § g)
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §
(1) b)

Jegyzı

A közérdekő védekezés elvégzésével általa
minden év május 31. napjáig kiválasztott
gazdálkodó szervezetet bízhat meg.
(K-V-MJV-FK)

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Jegyzı

Helyszíni ellenırzést végez belterületen - az
Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak
betartásának ellenırzése érdekében - hivatalból
vagy bejelentés alapján.
(K-V-MJV-FK)

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Jegyzı

Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakon
kívül észleli az Éltv. 17. § (4) bekezdésében
foglalt kötelezettség megszegését, megkeresi az
ingatlanügyi hatóságot a közérdekő védekezés
elrendeléséhez szükséges adatok beszerzése
érdekében.
(K-V-MJV-FK)

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §
(3)

Jegyzı

A (3) bekezdés szerinti megkeresésben az
ingatlanügyi hatóságnak megküldi a helyrajzi
számot.
(K-V-MJV-FK)

221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 3. §
(4)

Jegyzı

A közérdekő védekezéssel kapcsolatos
költségek elılegezését a védekezést elrendelı
határozat meghozatala után igényelheti az
MgSzH Központtól. Amennyiben a földhasználó
a közérdekő védekezés elrendelését követıen
tesz eleget védekezési kötelezettségének, az
okafogyottá vált kiszállással felmerült
költségeket lehet érvényesíteni.
(K-V-MJV-FK)

221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

Az Éltv. 50. §-ában foglalt eljárás esetén a
földhivatal költségeit az általa megküldött
költségelszámolás alapján annak beérkezésétıl
számított 30 napon belül megtéríti.
(K-V-MJV-FK)

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı

A földhasználó által részére befizetett, illetve az
Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal által
behajtott és részére továbbított összeget - annak
beérkezésétıl számított 8 napon belül - az
MgSzH Központon keresztül visszatéríti az
elıirányzatba.
(K-V-MJV-FK)

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı

Továbbítja a méreg jelzéső vagy tőz- és
robbanásveszélyes növényvédı szer
elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására,
növényvédı szernek élelmiszerbe, takarmányba
keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy
vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentést
bejelentést az Éltv. 26. § (2) bekezdése szerinti
növény- és talajvédelmi szolgálat.
(K-V-MJV-FK)

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § h)

Jegyzı

Ellenırzi a növényvédelmi tevékenység
keretében a belterületen a károsítók elleni
védekezési kötelezettség betartását.
(K-V-MJV-FK)

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § g)

Jegyzı

A termıföldnek a termıhelyi kataszterbe való
felvételérıl, a kataszter módosításáról hozott
határozatot hirdetményként közzéteszi.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi XVIII. törvény 3. § (2)

Jegyzı

Köteles bejelenteni, a termıhelyi katasztert
vezetı szervnek, ha a településrendezési terve a
szılı termıhelyi kataszterében nyilvántartott
területet beépítésre szánt területként határozza
meg.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi XVIII. törvény 3. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Árutermı, törzs- és kísérleti szılıt telepítési
engedélyezési eljárásában, ha az belterületi,
mezıgazdasági mővelés alatt álló földrészletre
történı telepítésre vonatkozik, mint építésügyi
hatóság, szakhatóságként részt vesz.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi XVIII. törvény 3. § (3)

Jegyzı

A közigazgatási területéhez tartozó termıföldek
- ide nem értve az erdıt, a halastavat, a védett
természeti területet és értéket - ırzésérıl mezei
ırszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több
települési önkormányzat közös mezei
ırszolgálatot hozhat létre.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIX. törvény 16. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A mezei ırszolgálat létrehozását a
mezıgazdasági igazgatási szervnek be kell
jelentenie.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIX. törvény 17. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzati mezei ırszolgálat
megalakítási, fenntartási és mőködési költségeit
a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos
által fizetett mezııri járulékból kell fedezni,
amelynek mértékét és megfizetésének módját a
mezei ırszolgálat létesítésérıl és mőködésérıl
szóló rendeletben szabályozza.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIX. törvény 19. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jogosult a mezııri járulék adók módjára történı
behajtására.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIX. törvény 19. § (3)

Jegyzı

Fenntartóként utasításokkal látja el a mezıırt
feladatai ellátása tekintetében.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIX. törvény 21. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hegyközséghez nem tartozó szılık ırzését a
hegyközséggel kötött megállapodás alapján a
hegyırökre bízhatja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIX. törvény 27. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A növényvédı szer kis- és nagykereskedelmi
forgalmazására szolgáló üzlet külön jogszabály
szerinti mőködési engedélyét, illetve a
növényvédı szer raktározási tevékenységre
vonatkozó külön jogszabály szerinti
telepengedélyt az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével adja ki.
(K-V-MJV-FK)

156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §

Jegyzı

A kiadott vagy visszavont kiskereskedelmi és
telepengedélyekrıl, illetve
engedélymódosításokról a Szolgálatot és a
Kamara illetékes területi szervezetét, a kiadott és
visszavont nagykereskedelmi engedélyekrıl és
engedélymódosításokról a Központi Szolgálatot
és a Kamara országos szervezetét a határozat
másolati példányának megküldésével
tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK)

156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı

Az ellenırzı hatóság állásfoglalása alapján - a
mőködési engedélyt és a telepengedélyt a külön
jogszabályban foglaltak szerint visszavonhatja,
illetve az üzlet mőködését ennek alapján
korlátozhatja.
(K-V-MJV-FK)

156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 18. §
(1)

Jegyzı

Föld
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Földdel kapcsolatos feladatok
Hatáskörébe tartozik a települési, megyei,
fıvárosi térképészeti határkiigazítás
véleményezése.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 39. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Részt vesz a községi, a belterületi és zártkerti
határvonalak megállapításával és azonosításával
kapcsolatos hatósági eljárásban.
(K-V-MJV-FK)

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § c)
16/1997. (III. 5.) FM rendelet 28. § (3)

Jegyzı

A tulajdonos kérelmére, illetıleg az
ingatlanügyi hatóság megkeresésére igazolja,
hogy a mezı-, erdıgazdasági mővelés alatt álló
belterületi föld kialakított építési teleknek vagy
építési területnek minısül-e.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi LV. törvény 2. § (3)

Jegyzı

Külterületi termıföld belterületbe vonása iránti
kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet
elı.
(K-V-MJV-FK)

2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kérelem megalapozottságát - az érintett
földrészletek helyrajzi számait és a
területfelhasználási célt tartalmazó - képviselıtestületi döntéssel, valamint a településszerkezeti
terv kivonatával kell igazolnia.
(K-V-MJV-FK)

2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kérelemhez mellékelnie kell arra vonatkozó
írásbeli nyilatkozatát, miszerint a földrészleteket
az (5) bekezdés szerint kívánja belterületbe
vonni.
(K-V-MJV-FK)

2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A telepítési engedélyt a (2) bekezdés szerinti
tartalommal legfeljebb két év idıtartamra adja
ki. A határozat az ingatlan határától
meghatározott távolságot írhat elı. a telepítési
engedély egy példányát a mezıgazdasági
igazgatási szervnek, valamint mővelésiágváltozás esetén az ingatlanügyi hatóságnak is
meg kell küldeni.
(K-V-MJV-FK)

2007. évi CXXIX. törvény 59. § (3)
314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. §

Jegyzı

A 8/A. §-ban meghatározott feltételek betartását
- helyi birtokhasznosítási bizottság hiányában ellenırizheti.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi LV. törvény 8/C. § (1)

Jegyzı

Közremőködik a 88/B. § alapján történı
ingatlanszerzés feltételei betartásának
ellenırzésében.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi LV. törvény 88/C. § (1)

Jegyzı

A birtokhasznosítási bizottságokba megválasztja
a képviselı-testület képviselıjét.
(K-V-MJV-FK)

2001. évi CXVI. törvény 4/A. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a
beérkezéstıl, illetve az átvételtıl számított 8
napon belül a polgármesteri hivatal
hirdetıtáblájára 15 napra - igazgatási
szolgáltatási díj megfizetése ellenében kifüggeszti.
(K-V-MJV-FK)

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A befizetett díjat vissza kell térítenie, ha a
kifüggesztés még nem történt meg, és a
díjfizetésre kötelezett a kifüggesztésre irányuló
kérelmét a beérkezéstıl számított 8 napon belül
visszavonja.
(K-V-MJV-FK)

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet 4. §

Jegyzı

A benyújtott ajánlat mindkét példányára
rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel
idıpontját.
(K-V-MJV-FK)

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elıvásárlásra jogosultak értesítése céljából
az ajánlat kifüggesztésének tényérıl tájékoztatót
kell közzétenni a központi elektronikus
szolgáltató rendszer keretében mőködı
kormányzati portálon.
(K-V-MJV-FK)

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A (3) bekezdésben említett tájékoztatónak az e
bekezdésben foglaltakat kell tartalmaznia.
(K-V-MJV-FK)

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tájékoztató kormányzati portálon való
közzététele céljából a (4) bekezdésben foglalt
adatokat - az erre a célra rendszeresített, a
kormányzati portálon elérhetı elektronikus
őrlapon, a külön jogszabályban meghatározott
biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító
szolgáltatás segítségével, illetve ha ez technikai
okok miatt nem lehetséges, telefax útján - az
ajánlat kifüggesztése napján megküldi a
központi elektronikus szolgáltató rendszert
mőködtetı szervezetnek.
(K-V-MJV-FK)

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nyilatkozattételrıl nyitva álló határidı leteltét
követı 8 napon belül a beérkezett, illetve átvett
nyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

nyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az
ajánlat eredeti példányával, valamint a
nyilatkozatokkal együtt az eladónak postai úton,
tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát
feltüntetı átvételi igazolás ellenében átadja.
(K-V-MJV-FK)
Ha az (1) bekezdésben foglaltakon túl a
pályázati felhívás kötelezıvé teszi az adó-és
értékbizonyítvány csatolását, az ügyfél
kérelmére valamennyi földrészletrıl külön-külön
kiállítja.
(K-V-MJV-FK)

210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szociális földprogram céljára a településen
fekvı földrészletekre nyújthat be kérelmet a
kifüggesztés napjától számított 90 napon belül.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 2. § (1),
2. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Más településen fekvı földrészletre
vagyonkezelésbe adás irányt nyújthat be
kérelmet az e bekezdésben foglaltak esetén
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 3. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A (2) és (3) bekezdésben foglalt korlátozás
nélkül terjeszthet elı tulajdonba adás iránti
kérelmet a saját településén fekvı
vagyonkezelésébe került földrészletre, feltéve,
hogy azt 15 éven keresztül folyamatosan a
program céljára használta és hasznosította.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 3. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemnek
tartalmaznia kell az e bekezdésben foglaltakat,
valamint csatolni kell hozzá a (2) bekezdésben
foglaltakat.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 4. § (1)(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A tulajdonba adás iránti kérelemnek
tartalmaznia kell az (1) bekezdés a)-h) pontjában
foglaltakat, valamint a kérelemhez csatolni kell a
(4) bekezdésben foglaltakat.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 4. § (3)(5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szerzıdés alapján köteles gondoskodni a
vagyonkezelıi jogának, illetıleg tulajdonjogának
az ingatlan-nyilvántartásba történı
bejegyzésérıl.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A vagyonkezelıi jogviszony fennállása alatt
évente a szerzıdésben foglaltak betartásáról, a
program megvalósulásáról, valamint a
vagyonkezelésbe vett földrészletek
hasznosításáról beszámol az NFA-nak.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 7. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A (2) bekezdésben foglaltakon túl köteles az
NFA-t tájékoztatni a jogviszony körülményeinek
minden olyan lényeges változásáról, mely a
vagyonkezelési szerzıdés módosítását teszi
indokolttá.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 7. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A vagyonkezelésébe vett vagyon használatából,
mőködtetésébıl származó bevételeit, illetve
közvetlen költségeit és ráfordításait
elkülönítetten tartja nyilván.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 7. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a vagyonkezelési szerzıdés az NFA
felmondása következtében szőnt meg, a
vagyonkezelıi jogának ingatlan-nyilvántartásból
történı törlését követı 5 éven belül a program
céljára nem igényelhet földrészletet.
(K-V-MJV-FK)

19/2006. (III. 14.) FVM rendelet 8. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Állategészségügy
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Állategészségüggyel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Ellátja a Kormány által kijelölt élelmiszerláncfelügyeleti szervként Éltv. 18. § (6)
bekezdésében leírt, a méhek védelmével
kapcsolatos feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § d)

Jegyzı

Ellátja a bejelentési kötelezettség alá tartozó
állatbetegségek vagy azok gyanúja esetén
szükséges hatósági intézkedésekkel kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott - feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § e)

Jegyzı

Ellátja a települési önkormányzat döntését
elıkészítı eljárás során az állati hullák és
feldolgozásra alkalmatlan állati eredető
hulladékok elföldelésére alkalmas területek
kijelölésével kapcsolatos feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § f)

Jegyzı

Saját költségén köteles az állati eredető
melléktermék elszállításáról, ártalmatlanná
tételérıl az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban, valamint az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban elıírt
módon gondoskodni, az élelmiszerláncfelügyeleti szervet - annak felhívására - az állati
eredető melléktermék ártalmatlanná tételének
jogszabályban meghatározott módon történı

2008. évi XLVI. törvény 19. § (1), (2) a),
b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

jogszabályban meghatározott módon történı
végrehajtásáról e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni ha
a) az állati eredető melléktermék - így
különösen az elhullott állat tetemének tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodik, vagy
b) az állati eredető melléktermék a közterületen
van
(K-V-MJV-FK)
Közútkezelıként saját költségén köteles az állati
eredető melléktermék elszállításáról,
ártalmatlanná tételérıl az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusaiban elıírt módon gondoskodni, az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervet - annak
felhívására - az állati eredető melléktermék
ártalmatlanná tételének jogszabályban
meghatározott módon történı végrehajtásáról e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
foglaltak szerint tájékoztatni, ha az állati eredető
melléktermék a közúton van.
(K-V-MJV-FK)

2008. évi XLVI. törvény 19. § (1), (2) c)

Jegyzı

Megrendeli a belföldi marhalevél-nyomtatványt.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 1. § (5)

Jegyzı

Az állattartó kérelmére egyedi vagy közös
marhalevelet állít ki és azon irányítási
intézkedést, állat-egészségügyi igazolást jegyez
fel, illetıleg lejegyzést végez.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 3. §

Jegyzı

A marhalevelet csak abban az esetben állítja ki,
ha az állattartó az állatát, állatait az egészségügyi
és az állattenyésztési jogszabályoknak megfelelı,
külön jogszabály szerint meghatározott jelöléssel
látta el, vagy jelöltette meg.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 4. § (1)

Jegyzı

A kiállított marhalevelekrıl, az azokra jegyzett
irányítási és egyéb intézkedésekrıl köteles
nyilvántartást vezetni.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 5. § (1)

Jegyzı

Ha az állatot megbízott vásárolja meg, a
tulajdonjogot az igazolt megbízó nevére írja át,
kivéve, ha a megbízott - három napnál hosszab
ideig - saját győjtıtelepén kívánja tartani.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 9. § (2)

Jegyzı

Ha a tulajdonjog megszőnésének helye nem
azonos a tartás vagy a legutolsó irányítás
helyével, a marhalevelet három napon belül a

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 12. § (2)

Jegyzı

tulajdonátruházás, illetıleg az utolsó irányítás
helye szerint illetékes jegyzıhöz kell továbbítani.
(K-V-MJV-FK)
A marhalevél másodlatot, illetve pótlást jellegének és funkciójának feltüntetése mellett marhalevél-nyomtatványon kell kiállítani.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 13. § (2)

Jegyzı

Új marhalevelet kell kiállítani, ha az állat
tulajdonosa nem tudja megnevezni azt a
települést, ahol az eredeti marhalevelet
kiváltották vagy a tulajdon-átruházási
nyilatkozatot átvezették.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 13. § (3)

Jegyzı

Jogosult kiigazítani a marhalevelet.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 14. § (3)

Jegyzı

Jogosult ellenırizni a marhalevél-kezelést és a
tapasztalt hiányosságokról értesíti a területileg
illetékes hatósági állatorvost.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 17. § (1)

Jegyzı

A marhalevél kiváltására, kezelésére vonatkozó
kötelezettség megszegése miatt indult
szabálysértési eljárásról haladéktalanul értesíti a
területileg illetékes hatósági állatorvost,
egyidejőleg intézkedik az eljárással érintett
állatok marhalevéllel történı ellátásáról, illetıleg
a marhalevél-kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK)

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 17. § (3)

Jegyzı

A hatósági állatorvos helyszínre történı
megérkezéséig ideiglenes hatósági intézkedéssel
a) az állathulla, betegségre, fertızöttségre
gyanús állat egészségesektıl való
elkülönítésére kötelezi az állat tartóját;
b) elızetesen helyi zárlat alá helyezi azokat az
állattartó helyeket, ahol a betegségre vagy
fertızöttségre gyanús állat megfordult,
illetıleg halak esetében az összefüggı
vízrendszert;
c) állatszállítási és marhalevél-kezelési tilalmat
rendel el;
d) a betegségre vagy fertızöttségre gyanús állat
termékenyítését vagy fedeztetését
felfüggeszti, és a rendelkezést a helyben
szokásos módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK)

247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §
(2)

Jegyzı

Ha külön jogszabályban meghatározott,
bejelentési kötelezettség alá esı betegség vagy
fertızöttség gyanújáról szerez tudomást, a
hatósági állatorvos intézkedéséig zár alá helyezi
és ırizteti:

247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §

Jegyzı

a) a beteg, betegségre vagy fertızöttségre
gyanús állat tartási helyét és azokat a
helyeket, ahol ilyen állat megfordult vagy
elhullott, ahol ilyen állatot leöltek, továbbá
ahol ilyen állat gondozója, tulajdonosa vagy
azzal egy udvarban (telepen, majorban) élı
személy megfordult, valamint az ezekkel
szomszédos helyeket, ahol fogékony állatot
tartanak;
b) nagy létszámú állatállomány esetében az
egész telepet (üzemegységet, majort), az
egész legelıt vagy vágóhidat akkor is, ha a
telepen több istálló van, a legelın több
különálló gulya, nyáj, legelı vagy a vágóhíd
több vágócsarnokból áll;
c) azokat a helyeket, ahol ugyan fogékony állat
nincs, de ahol betegségre vagy fertızöttségre
gyanús állat megfordult, továbbá a helyi zárlat
alá helyezett hellyel szomszédos helyeket is,
ha ott fogékony állatot tartanak.
(K-V-MJV-FK)
Ha a külön jogszabályban meghatározott
bejelentési kötelezettség alá esı betegség vagy
fertızöttség gyanújáról szerez tudomást:
a) a községi zárlatra vonatkozó szabályok
ideiglenes alkalmazását elrendeli;
b) ha a betegséget legelın észlelik, az észlelés
helyén lévı szarvasmarhákat, sertéseket,
juhokat, kecskéket és pásztorebeket - az ırzı
és közelben tartózkodó személyekkel együtt a hatósági állatorvos megérkezéséig a legelın
elkülönítteti;
c) a helyi zárlat alá helyezett helyen levı
állatokat fajok, korcsoportok és nemek szerint
jegyzékbe veszi, valamint az állatszállítási és
marhalevél-kezelési tilalmat elrendeli;
d) a közös legeltetést azonnal megtiltja;
e) a településrıl sertést, sertés feldolgozásából
eredı nyers vagy tartósított hús, szalonna és
húskészítmény kivitelét megtiltja.
(K-V-MJV-FK)

247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. §

Jegyzı

Ha betegség vagy fertızöttség gyanújáról lábon
hajtott, illetve szállított állat vonatkozásában
szerez tudomást, az állatok továbbszállítását
megtiltja és a gyanújáról - a zárlat elrendelése
mellett - haladéktalanul értesíti az állatorvost.
(K-V-MJV-FK)

247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. §

Jegyzı

A helyszínre érkezett hatósági állatorvos
rendelkezéseit, intézkedéseit a helyben szokásos
módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK)

247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Jegyzı

Igazolja az állomással közszolgálati
jogviszonyban nem álló kisegítı munkaerı

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 160. § (2)

Jegyzı

jogviszonyban nem álló kisegítı munkaerı
közcélú igénybevétele esetén a kifizethetı
napszámdíjat.
(K-V-MJV-FK)
A méhészt nyilvántartásba veszi, és a
nyilvántartást folyamatosan vezeti.
(K-V-MJV-FK)

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §

Jegyzı

Nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a
méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét,
az állatorvosi igazolás számát, keltét és
kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az
elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését
és a letelepedés idejét.
(K-V-MJV-FK)

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 9. § (4)

Jegyzı

A kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a
kerületi fıállatorvost.
(K-V-MJV-FK)

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 10. §
(2)

Jegyzı

Gondoskodhat a területén lévı nıivarú állatok
termékenyítéséhez szükséges apaállatigény
felmérésérıl, beszerzésérıl, tartásának
megszervezésérıl, vagy a nıivarú egyedek
minısített apaállattal, illetve szaporítóanyaggal
történı termékenyítésének feltételeirıl. Apaállat
beszerzéséhez - a jogszabályban meghatározott
módon és feltételekkel - állami támogatás
igényelhetı.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi CXIV. törvény 10. § (4)-(5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Lefolytatja a veszélyes és a veszélyesnek
minısített eb tartására vonatkozó hatósági
eljárást.
(K-V-MJV-FK)

35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § (1)

Jegyzı

Az engedély kiadása elıtt helyszíni szemlét tart,
szükség esetén tenyésztési és más szakértıt is
bevon a vizsgálatba.
(K-V-MJV-FK)

35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §
(1)-(2)

Jegyzı

A veszélyes és veszélyesnek minısített eb
tartását engedélyezi, illetve az engedélyt
visszavonja.
(K-V-MJV-FK)

35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet 5. § (1),
5. § (3)

Jegyzı

Nyilvántartást vezet a veszélyes és veszélyessé
minısített ebekrıl.
(K-V-MJV-FK)

35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet 14. §
(1)

Jegyzı

Ellenırzi a veszélyes és a veszélyessé minısített
eb tartási feltételeit, valamint elrendeli a hatósági
állatorvos által történı ellenırzést.
(K-V-MJV-FK)

35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet 16. §
(1) a)-b), 16. § (2)

Jegyzı

Állatvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló,
illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartására,
szaporítására engedélyt adhat. Az engedélyt
kizárólag abban az esetben adhatja meg, ha a
tartás, illetve szaporítás a környezet nyugalmát
és biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az
egyed tartási feltételei - ideértve a tartáshoz,
illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is biztosítottak. Az engedélyben - ha az állat
azonosíthatósága megoldható - rendelkeznie kell
a veszélyes állat azonosíthatóságának módjáról.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 20. § (2)

Jegyzı

Az 1998. évi XXVIII. törvény 20. § (2)
bekezdésében leírt veszélyes állat
vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az állat tulajdonosának és tartójának
nevét, címét, valamint az állat azonosítását
szolgáló adatokat és az állat tartási helyének
adatait.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 20. § (8)

Jegyzı

A természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy
nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó veszélyes állat tartásának,
szaporításának, országba való behozatalának
engedélyezésére irányuló eljárásában, - az
állatvédelem helyi követelményeinek és az
állattartás helyi szabályainak való megfelelés
kérdésében - elsı fokú eljárásban
szakhatóságként mőködik közre.
(K-V-MJV-FK)

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/F.
§ (3) b)

Jegyzı

Elızetes tartási engedélyt adhat a
természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve
nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá nem tartozó veszélyes állatnak az
országba való behozatalához. A határozatát a
rendırségnek megküldi.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 21. § (1)

Jegyzı

A természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve
nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való
behozatalának engedélyezési eljárásában
szakhatóságként mőködik közre.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 21. § (2)

Jegyzı

Ha a veszélyes állat tartója az engedélyben
foglalt feltételeket nem, vagy nem megfelelıen

1998. évi XXVIII. törvény 23. § (1)

Jegyzı

teljesíti, illetve veszélyes állatot engedély nélkül
tart, vagy behoz az országba, - kivéve
természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy
nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó veszélyes állat esetét - a
tulajdonos költségére, a feltételek biztosításáig a veszélyes állat állatkertbe vagy más megfelelı
helyre való szállítását rendelheti el, vagy egyéb
megfelelı intézkedést hozhat.
(K-V-MJV-FK)
a Kormány által rendeletben meghatározott, az
életre és a testi épségre természetes hajlamainál
fogva fokozottan veszélyes eben túl egyedileg
veszélyesnek minısítheti az olyan ebet, amelyik
embernek vagy állatnak - ingerlése nélkül okozott súlyos sérülést
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § (3)

Jegyzı

A veszélyes és a veszélyesnek minısített eb
tartását engedélyezheti.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § (4)

Jegyzı

A 24/A. § (4) bekezdése szerinti engedélyezési
eljárásban jogosult kezelni
a) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét,
lakcímét,
b) az ebtartó nyilatkozatát, hogy nem áll
cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt,
c) az eb tartási helyét (a település neve, kerület,
házszám).
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 24/C. §

Jegyzı

A veszélyes ebekrıl és a veszélyessé minısített
ebekrıl nyilvántartást vezet, amely az alábbi
adatokat tartalmazza
a) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét,
lakcímét;
b) az eb tartási helyét,
c) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét,
nevét, egyedi jelét (mikrochip számát) és
marmagasságát.
d) az eb egyéb egyedi jellemzıit;
e) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás
idıpontját.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 24/D. § (1)

Jegyzı

Ha a veszélyes ebre vonatkozó ebtartás
szabályait megszegik és emiatt az eb embernek
vagy állatnak sérülést okoz, elrendeli az eb
életének kioltását.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 24/E. § (1)

Jegyzı

Ha a veszélyesnek minısített ebre vonatkozó
ebtartás szabályait megszegik és emiatt az eb

1998. évi XXVIII. törvény 24/E. § (2)

Jegyzı

a) embernek 8 napon belül gyógyuló sérülést
vagy állatnak kisebb sérülést okoz, az eb
ivartalanítását,
b) embernek vagy állatnak ismételten az a) pont
szerinti sérülést okoz, vagy embernek 8 napon
túl gyógyuló sérülést, illetve állatnak súlyos
sérülést okoz, az eb életének kioltását
rendeli el.
(K-V-MJV-FK)
A veszélyes állatokat nyilvántartásba veszi és
ellenırzi azokat.
(K-V-MJV-FK)

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖMBM együttes rendelet 4. § (2)

Jegyzı

Amennyiben a tartás biztonsági feltételei nem
felelnek meg a mellékletekben elıírtaknak, az
1998. évi XXVIII. törvény 23. §-ában foglaltak
szerint jár el.
(K-V-MJV-FK)

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖMBM együttes rendelet 4. § (2)

Jegyzı

Engedélyezi állatpanzió és állatmenhely
(a továbbiakban együtt: állatotthon)
létesítését, ha
a) az állattartás jogszabályban meghatározott
feltételei tartósan és folyamatosan
rendelkezésre állnak;
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;
c) az állatotthon mőködtetése nem sérti a
köznyugalmat;
d) az állatotthon vezetıje vagy az állatotthon
mőködési szabályzatában megjelölt felelıs
személy szakirányú végzettséggel
rendelkezik;
e) a tartós mőködtetéshez szükséges vagyoni
fedezet biztosított.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1), (2)
3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM
együttes rendelet 11. § (2), 13. § (2)

Jegyzı

Az állatotthon mőködését - állat-egészségügyi
hatóság, az ÁNTSZ és a környezetvédelmi
hatóság - részvételével a folyamatos ellenırzés
mellett, négyévenként köteles felülvizsgálni. A
felülvizsgálat eredményétıl függıen az
állatotthon mőködését tovább engedélyezi, az
állatotthont bezárathatja, illetıleg azonnali
bezárást nem indokoló hiányosságok esetén
határidı tőzésével a hiányosságok teljesítését
rendelheti el.
(K-V-MJV-FK)

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM
együttes rendelet 11. § (5)

Jegyzı

Az állatkert mőködéséhez szükséges
engedélyezési eljárásban szakhatóságként
mőködik közre.
(K-V-MJV-FK)

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM
együttes rendelet 13. § (1)

Jegyzı

Az állatok védelme érdekében

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §
(1)

Jegyzı

a) az állattartótól az állattartással kapcsolatos
felvilágosítást, adatot kérhet,
b) az állattartással kapcsolatos iratokba
betekinthet, továbbá
c) az állattartás helyén helyszíni szemlét tarthat.
(K-V-MJV-FK)
Az állattartót az állat megfelelı és biztonságos
elhelyezése, valamint szökésének
megakadályozása érdekében meghatározott
építési munka elvégzésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK)

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §

Jegyzı

Ha az 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-aiban
meghatározott rendelkezések megsértését észleli,
illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés
érkezik, köteles haladéktalanul eljárni, illetve az
illetékes hatóság intézkedését kezdeményezni.
(K-V-MJV-FK)

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §

Jegyzı

Az állatvédelmi és az állattartási szabályok
megsértése esetén meghatározott cselekmény
végzésére, tőrésére vagy abbahagyására
kötelezheti az állattartót az állatok védelme
érdekében.
(K-V-MJV-FK)

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Jegyzı

A 4. § (1) bekezdés szerinti határozatát, ha az
természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint,
köteles megküldeni a természetvédelmi
hatóságnak.
(K-V-MJV-FK)

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyzı

Az önkormányzat illetékességi területén tartott
veszélyes állatokról nyilvántartást vezet, amely a
következı adatokat tartalmazza:
a) az állattartás helyét,
b) az állattartó nevét, személyi azonosító jelét,
lakcímét,
c) az állat faját, fajtáját, esetleges egyedi
azonosításra szolgáló adatait,
d) az állattartás kezdetének és megszőnésének
idıpontját,
e) az állattartásra vonatkozó hatósági
határozatok számát, kibocsátójának
megnevezését, továbbá
f) a veszélyes állat országba való behozatala
esetén az állat származási (elızı tartásának)
helyét.
(K-V-MJV-FK)

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §

Jegyzı

Az állatvédelemre, valamint az állattartásra
vonatkozó szabályok megsértése esetén - a (2)
bekezdés szerinti állatok kivételével - az
állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
(K-V-MJV-FK)

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve
nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó állat esetén kezdeményezi a
természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának
korlátozását, illetve megtiltását.
(K-V-MJV-FK)

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

Az állatvédelmi bírságot - feladatkörében kiszabja.
(K-V-MJV-FK)

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1) a)

Jegyzı

Az állatvédelmi bírságból befolyt összeget
elkülönítetten és ellenırizhetıen kell kezelni,
kizárólag az állatvédelemmel kapcsolatos kiadási
többletének fedezeteként lehet felhasználni.
(K-V-MJV-FK)

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §

Jegyzı

Az állandó menazséria mőködését engedélyezi.

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(2)

Jegyzı

Az engedéllyel rendelkezı állandó
menazsériákról a személyes adatok védelmérıl
és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) és (6)
bekezdéseinek betartása mellett nyilvántartást
vezet.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(2)

Jegyzı

A mőködési engedély kiadása elıtt helyszíni
ellenırzést tart.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(6)

Jegyzı

Nem adhatja meg a mőködési engedély, illetve
köteles a mőködési engedélyt azonnali hatállyal
visszavonni azon egyed vonatkozásában, amely
tartása során az állat kíméletére, ellátására,
tartására vonatkozó elıírásokat oly mértékben
szegték meg, hogy ezzel a kérdéses egyed súlyos
károsodását okozták.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(7)

Jegyzı

Ha az elıírásokat több egyed vonatkozásában
súlyosan vagy ismétlıdıen szegték meg, és ezzel
a kérdéses egyedek károsodását okozták, akkor a
mőködési engedélyt azonnali hatállyal bevonja.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(7)

Jegyzı

Az állatállomány faj és nem szerinti
létszámáról, a szaporulatról, az új
beszerzésekrıl, az elhullásról, az eladásokról,
valamint azok okairól a fenntartó által vezetett
nyilvántartás másolatát február 15-ig megküldi
az illetékes Megyei (Fıvárosi) Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(8)

Jegyzı

(V-MJV-FK)

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságnak
(továbbiakban: Igazgatóság), valamint a
területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelıségnek.
(V-MJV-FK)
Az állandó menazséria mőködését legalább 4
évenként köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat
eredményétıl függıen az állandó menazséria
mőködési engedélyét visszavonhatja, illetıleg a
mőködési engedély visszavonását nem indokoló
hiányosságok esetén - legfeljebb 30 napos határidı tőzésével a hiányosságok pótlására
kötelezheti. Bejelentésre, illetve más hatóság
megkeresése esetén köteles a menazséria
mőködését soron kívül felülvizsgálni.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(9)

Jegyzı

A mőködési engedély kiadásáról,
visszavonásáról értesíti a természetvédelmi
oltalom alatt álló, illetıleg nemzetközi
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó
fajok esetében az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelıséget,
egyéb fajok esetében az MgSzH-t, amely a
menazséria fenntartója, illetve az állatok
tulajdonosának költségére, az állatoknak - azok
sorsának végsı rendezéséig - állatkertbe vagy
más megfelelı helyre történı szállítását és ottani
gondozását rendelheti el, vagy más megfelelı
intézkedést hozhat.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(10)

Jegyzı

Amennyiben a menazséria bizonyos egyedek
vonatkozásában nem teljesíti az elıírt tartási
feltételeket, a kérdéses egyedek tartását nem
engedélyezi, illetve - a mőködési engedély
kiadása után - megtiltja.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(11)

Jegyzı

A veszélyes vagy védett, illetıleg nemzetközi
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó
fajok egyedeinek tartását megtilthatja, ha az
állandó menazséria
a) a biztonsági feltételeket nem teljesíti,
b) az állatok tartása során az állat kíméletére,
ellátására, tartására vonatkozó elıírásokat
megszegi, vagy az egyedek károsodását
okozza, fennmaradásukat veszélyezteti.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(12)

Jegyzı

A fenntartó kérésére az állandó menazsériából
történı indulás elıtt, a kérelem benyújtásától
számított 15 napon belül kiadja az ideiglenes
menazséria úti naplót, melyet a hatósági
állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyzı

(V-MJV-FK)
A leadott ideiglenes menazséria úti naplókat
minden év február 15-ig - nyilvántartás céljából továbbítja az MgSzH-nak, valamint a területileg
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelıségnek.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. §
(6)

Jegyzı

A 3. § (3) bekezdésben megjelölt hatóságok
szükség szerinti bevonásával - jogosult
ellenırizni az e rendeletben foglaltak
teljesülését. Az ellenırzés eredményétıl függıen
hiányosságok észlelése esetén a fenntartót
határidı tőzésével azok pótlására szólíthatja fel
vagy az úti naplót bevonhatja. Az úti napló
bevonása esetén egyidejőleg elrendeli az
állatoknak az állandó menazsériába történı
visszaszállítását.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. §
(7)

Jegyzı

Külföldrıl érkezı cirkuszi menazséria esetén amennyiben az adott naptári évben 6 hónapnál
rövidebb ideig tartózkodik a Magyar
Köztársaság területén - az ország területén lévı
elsı ideiglenes telephely szerint illetékes
kistérségi székhely szerinti jegyzı, a fıvárosban
a fıvárosi kerület jegyzıje adja ki az ideiglenes
menazséria úti naplót.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. §
(8)

Jegyzı

Amennyiben a betanított állat télen
folyamatosan zárt, főtött elhelyezést igényel,
engedélyezheti az állat tartását külsı kifutó
nélkül is.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. §
(3)

Jegyzı

E rendelet hatálybalépésekor már mőködı
állandó menazséria kérelme alapján legfeljebb
2009. december 31-ig szóló határidıt szabhat az
e rendeletben elıírt tartási feltételek teljesítésére.
Amennyiben a menazséria az elıírt feltételeket
határidıre nem teljesíti, az engedély kiadását
megtagadhatja, illetve a fenntartót a menazséria
mőködésének megszüntetésére kötelezheti,
valamint a fenntartó költségére a szabálytalanul
tartott állatok elhelyezésérıl gondoskodhat.
(V-MJV-FK)

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 12. §
(2)

Jegyzı

Az 1998. évi XXVIII. törvényben foglaltak
végrehajtását - feladat- és hatáskörében eljárva
ellenırzi.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 45/A. §

Jegyzı

Ha az állattartó az e törvényben, illetve a külön
jogszabályban foglalt rendelkezéseket nem vagy

1998. évi XXVIII. törvény 45/B. § (1)

Jegyzı

nem megfelelıen teljesíti és ez által az állat
egészségét súlyosan veszélyezteti, az állat
tulajdonosának költségére elrendelheti - a
feltételek biztosításáig - az állat megfelelı helyre
való szállítását és a várható tartási költségek
tulajdonos általi megelılegezését.
(K-V-MJV-F)
Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság által
elıírt idıpontig gondoskodik a jogszabályszerő
állattartási feltételek biztosításáról, úgy az (1)
bekezdés szerint elszállított állatot részére vissza
kell szolgáltatni, ellenkezı esetben az állatot
elkobozza. Gondoskodik az állat
tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály
kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges
elhelyezésérıl. Az állatot a korábbi
tulajdonosának, illetve korábbi tartási helyére
nem adhatja ki. Ha az állat végleges elhelyezése
csak rendszeres költségráfordítással biztosítható,
a korábbi tulajdonost a jogsértés súlyától,
ismétlıdésétıl függıen legfeljebb 12 hónapra
jutó költség fizetésére kötelezheti.
(K-V-MJV-F)

1998. évi XXVIII. törvény 45/B. § (2)

Jegyzı

Önkormányzati állatvédelmi ırszolgálatot
mőködtethet.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kötelezı feladata a település belterületén a
kóbor állatok befogása.
(K-V-MJV-F)

1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az így befogott kóbor állat - amennyiben a
befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat
tulajdonosa nem válik ismertté - az állam
tulajdonába kerül. Gondoskodik az állat
tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály
kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges
elhelyezésérıl.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)

Jegyzı

Ha a kóbor állat ismertté vált tulajdonosa az
állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét
súlyosan veszélyeztetı tartási körülmények miatt
az állat a tulajdonos részére nem adható ki, - az
addig felmerült költségek megtérítésére való
kötelezés mellett - az állatot elkobozza, ezt
követıen gondoskodik az állat tulajdonjogának
átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az
eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérıl.
Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres
költségráfordítással biztosítható, a korábbi
tulajdonost a jogsértés súlyától, ismétlıdésétıl
függıen legfeljebb 12 hónapra jutó költség
fizetésére kötelezheti.

1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (4)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

Földrajzi név, elnevezés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Földrajzi név, elnevezés
Jogszabályban meghatározott körben a földrajzi
neveket megállapítja, megváltoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 39. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A Bizottság hatáskörébe tartozó hivatalos
földrajzi nevek megállapítására, a megállapított
hivatalos földrajzi nevek megváltoztatására
javaslatot tehet a 2. § (3) bekezdésének b)
pontjában meghatározott hivatalos földrajzi
nevek esetében.
(K-V-MJV-FK-F)

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §
(4) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Szervezeti és mőködési szabályzatában
határozza meg a kerület elnevezését.
(FK)

1994. évi XLIII. törvény 2. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hegyközségi szervezetek
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Összeállítja a bejelentkezettek nevét (cégnevét)
és lakóhelyét (székhelyét, telephelyét) tartalmazó
jegyzéket, és amennyiben a bejelentkezett
érdekeltek tulajdonában, illetve használatában
lévı szılıültetvények nagysága megfelel az 5. §ban meghatározottaknak, a jegyzéket harminc
napra közzéteszi az önkormányzat
hirdetıtábláján. A hirdetményben tájékoztatni
kell az érdekelteket az alakuló közgyőlést
elıkészítı bizottság létrehozásának idıpontjáról
és helyérıl.
(K-V-MJV)

1994. évi CII. törvény 6. § (2)

Jegyzı

A bejelentkezettek adatait átadja az elıkészítı
bizottságnak.
(K-V-MJV)

1994. évi CII. törvény 6. § (3)

Jegyzı

Köteles együttmőködni a hegyközségi
szervezetekkel.
(K-V-MJV)

1994. évi CII. törvény 51. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hegyközséget érintı rendelet meghozatala elıtt

1994. évi CII. törvény 51. § (2)

Képviselı-testület,

kellı idıben ki kell kérni az illetékes
hegyközségi szervezet véleményét és
észrevételeire érdemi választ kell adni.
(K-V-MJV)
Az új hegyközségi szervezetek megalakításával
járó költségek fedezésére a központi
költségvetésbıl támogatás igényelhetı.
(K-V-MJV)

Közgyőlés

1994. évi CII. törvény 56. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Területfejlesztési és területrendezési feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az épített környezet alakítása és védelme
Általános feladat- és hatáskörök, valamint a
településrendezéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Az épített környezet alakítása és védelme során
a közérdekő intézkedéseket és döntéseket
megelızıen, illetıleg azok végrehajtása során
biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi
ellenırzés lehetıségét az e törvényben és
más jogszabályokban meghatározott módon.

1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı
Fıépítész

1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı
Fıépítész

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Tervtanács titkára

Kinevezi a tervtanács tagjait, valamint ha a
kinevezést kizáró körülmény a kinevezést
követıen merül fel, a kinevezést visszavonja.
(K-V-MJV-FK)

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Haladéktalanul tájékoztatja az illetékes területi
építész kamarát
a) helyi tervtanácsa mőködtetésérıl szóló
rendeletének megküldésével helyi tervtanácsa
megalakulásáról, illetve
b) az általa mőködtetett helyi tervtanács
megszüntetésérıl.

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 10. §
(8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Gondoskodni kell az érdekelt állampolgárok,
szervezetek megfelelı tájékoztatásáról, és
lehetıséget kell adni részükre
véleménynyilvánításra és javaslattételre.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Kinevezi a tervtanács titkárát.
(K-V-MJV-FK)
Elvégzi az e rendeletben foglalt feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F)
Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció
nem felel meg az e rendeletben elıírt tartalmi
követelményeknek hiánypótlásra szólíthatja fel a
benyújtót.
(K-V-MJV-FK-F)

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 12. §
(4)

Tervtanács titkára

A tervtanács elnöke által aláírt állásfoglalást
postai úton megküldi - a tervdokumentáció egy
lepecsételt példányával együtt - a
tervdokumentáció benyújtójának és
tervezıjének.
(K-V-MJV-FK-F)

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 12. §
(7)

Tervtanács titkára

Nyilvántartásba veszi és megırzi a
jegyzıkönyvet és annak mellékleteit, valamint a
tervtanács állásfoglalását, továbbá a
tervdokumentáció egy példányát vagy az azt
tartalmazó digitális adathordozót.
(K-V-MJV-FK-F)

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 12. §
(8)

Tervtanács titkára

A települések egységes építészeti arculatának
kialakítása érdekében megállapodhat a
tervtanács közös mőködtetésérıl. A
megállapodásban az e rendeletben foglaltak
figyelembe vételével meg kell határozni az
eljáró tervtanács elnökének, titkárának, tagjainak
személyét, a közös tárgyalás ügyrendjét és a
finanszírozás módját.
(K-V-MJV-FK-F)

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. §
(8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jegyzıkönyvben és annak mellékleteiben
foglaltak alapján külön dokumentumba foglalja
a tervtanács állásfoglalását, amely tartalmazza a
14. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban
foglaltakon túlmenıen az állásfoglalás számát,
továbbá a (2) bekezdés szerinti ajánlást és annak
(3) bekezdés szerinti indokolását.
(K-V-MJV-FK-F)

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 16. §
(4)

Tervtanács titkára

Rendeletében meghatározza a tiszteletdíj
mértékét.
(K-V-MJV-FK)

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 17. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) a)c)

Képviselı-testület
Polgármester
Bizottság
Polgármesteri Hivatal

Feladata különösen
a) a jogszabályok keretein belül - a fıvárosban
a fıvárosi keretszabályt és szabályozási
kerettervet
figyelembe véve - a településrendezési
feladatkör
ellátása,
b) az épített környezet emberhez méltó és
esztétikus kialakítása, valamint a helyi
építészeti örökség védelme,

c) az építésügy helyi feladatainak ellátásához
szükséges anyagi és személyi feltételek
biztosítása.
(K-V-MJV-FK)
Feladata a több fıvárosi kerület közigazgatási
területét érintı:

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (2)

Közgyőlés
Fıpolgármester
Bizottság
Fıpolgármesteri Hivatal

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester
Fıpolgármester
Bizottság
Polgármesteri Hivatal
Fıpolgármesteri Hivatal

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (5)

Közgyőlés
Megyei Közgyőlés Elnöke
Bizottság
Közgyőlés Hivatala

Elıkészíti a helyi önkormányzat építésügyi
feladataival kapcsolatos döntéseit az építésügyi
hatósági tevékenység körébe tartozók
kivételével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (6)

Fıépítész

Egyes építésügyi feladatainak ellátásához - a
fıépítész vezetésével - tervtanácsot mőködtethet.
A tervtanács mőködésének rendjét - a vonatkozó
külön jogszabály elıírásainak keretei között rendeletben állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapítja határozatával a településfejlesztési
koncepciót.
(K-V-MJV-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

a) építési keretszabály megállapítása,
b) szabályozási keretterv jóváhagyása,
c) a 6. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban említett
feladatkör ellátása.
(F)
A településrendezési feladatukat
a) a helyi építési szabályzat megállapításával,
valamint a településrendezési tervek
elkészíttetésével és azok jóváhagyásával,
továbbá
b) a 17. § szerinti sajátos jogintézmények
alkalmazásával látják el.
(K-V-MJV-FK-F)
Feladata különösen:
a) a településrendezési tervek és a megyei
területrendezési tervek összhangjának
elımozdítása,
b) a megye arculatát befolyásoló, több települést
érintı táji, természeti és épített környezet
védelme és alakítása, a települési
önkormányzatok erre irányuló tevékenységének
segítése.
(M)

Kidolgoztatja és határozatával elfogadja a
településszerkezeti tervet.
(K-V-MJV-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) b),
14. § (4) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kidolgoztatja és rendeletével megállapítja a
helyi építési szabályzatot és a szabályozási
tervet.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) c),
14. § (4) c)

Képviselı-testület

A településrendezési eszköz kidolgozása elıtt
meg kell határozni a rendezés alá vont területet,
ki kell nyilvánítani a rendezés általános célját és
várható hatását, hogy az érintettek azzal
kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket
tehessenek. Ennek során:
a) az érintett népesség, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetıségét biztosítani kell, ezért a helyben
szokásos módon az érintettek tudomására kell
hozni a településrendezési eszköz
kidolgozásának elhatározását,
b) az államigazgatási szerveket, valamint az
érintett települési önkormányzati szerveket az
elıkészítésbe be kell vonni úgy, hogy azok a
megkeresés kézhezvételétıl számított 30
napon belül írásos tájékoztatásukban
ismertessék a település fejlıdése és építési
rendje szempontjából jelentıs terveiket és
intézkedéseiket, valamint ezek várható idıbeli
lefolyását, valamint a hatáskörükbe tartozó
kérdésekben a jogszabályon alapuló
követelményeket.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) a)b) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.
§ (1)-(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A készítés alatt lévı településrendezési tervet és
helyi építési szabályzatot - külön jogszabályban
meghatározottak szerint - véleményeztetnie kell
az 5. § (4) bekezdésében említett tervtanáccsal.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3)

Polgármester, Fıpolgármester

Az elkészített helyi építési szabályzatot és
településrendezési terveket a megállapítás,
illetve a jóváhagyás elıtt véleményeztetnie kell a
külön jogszabályban meghatározott
közigazgatási, az érintett települési
önkormányzati és az érdekképviseleti szervekkel, valamint a társadalmi
szervezetekkel, amelyek 45 napon belül
adhatnak írásos véleményt.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3)
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Az eltérı vélemények tisztázása érdekében
egyeztetı tárgyalást kell tartania, amelyre a hely
és az idıpont megjelölésével a véleményezési
eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás elıtt

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (4)

Polgármester, Fıpolgármester

legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztetı
tárgyalásról jegyzıkönyvet kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell valamennyi
elfogadott és el nem fogadott véleményt azok
indokolásával együtt.
(K-V-MJV-FK-F)
A véleményezési eljárás befejezése után a
településrendezési eszközöket az elfogadásuk
elıtt - a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de
el nem fogadott véleményekkel és azok
indokolásával együtt - legalább egy hónapra a
helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal,
hogy az érintettek a közzététel ideje alatt
azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek,
továbbá meg kell küldenie szakmai
véleményezés céljából.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6)

Polgármester, Fıpolgármester

Megküldi igazgatási területének egészére
egyszerre készített szabályzatot és terveket a
jogszabályban meghatározott állami fıépítész
útján a miniszternek.
(MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) a)

Polgármester, Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés Elnöke

Egyéb szabályzatot és terveket megküldi az
állami fıépítésznek.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) b)

Polgármester, Fıpolgármester

A miniszter, illetve az állami fıépítész szakmai
véleményét a helyi építési szabályzat, valamint a
településrendezési tervek jóváhagyására jogosult
testülettel ismertetni kell.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6)

Polgármester, Fıpolgármester

Az elfogadott helyi építési szabályzatot,
valamint településrendezési terveket vagy azok
vonatkozó részét, illetıleg kivonatát meg kell
küldenie az azok véleményezésében
résztvetteknek, továbbá a dokumentációt a külön
jogszabályban meghatározott országos
dokumentációs központnak.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (8)

Polgármester, Fıpolgármester

A megállapított helyi építési szabályzatban és a
jóváhagyott szabályozási tervben foglaltakat a
hatáskörüket érintı ügyekben eljárásaik során
érvényesíteniük kell.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (9)

Jegyzı

A helyi építési szabályzatot és a
településrendezési terveket azok összes
munkarészével, valamint a megállapításukról
szóló - külön jogszabály szerinti jegyzıkönyvvel, a véleményezési eljárás
dokumentumaival, továbbá az állami fıépítészi,

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (12)

Jegyzı, Fıjegyzı

illetve miniszteri véleménnyel együtt, a
képviselı-testületi megállapításuk után 15 napon
belül köteles megküldeni a közigazgatási hivatal
vezetıjének.
(K-V-MJV-FK-F)
A településszerkezeti tervet legalább
tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség
esetén a terv módosításáról vagy új terv
elkészítésérıl kell gondoskodnia. A tízévenkénti
szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell
az idıközben történt módosítások egységes
tervbe foglalásáról.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A településszerkezeti tervet a 9. §
rendelkezésein túlmenıen a megyei, a
szomszédos települési (a fıvárossal szomszédos
települések esetében a fıvárosi és az érintett határos - fıvárosi kerületi) önkormányzatokkal
is véleményeztetni kell.
(K-V-MJV-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (3)

Polgármester, Fıpolgármester

A fıváros településszerkezeti tervét a kerületi
önkormányzatokkal is véleményeztetni kell.
(F)

1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (3)

Fıpolgármester

A településszerkezeti terv esetében az elızetes
véleményt kérı dokumentációnak a 9. § (2)
bekezdésében elıírtakon túlmenıen tartalmaznia
kell a szerkezeti terv módosítása esetén az azt
szükségessé tévı településfejlesztési döntést,
valamint tájékoztatásul az elfogadott
településfejlesztési koncepciót is.
(K-V-MJV-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (4)

Polgármester, Fıpolgármester

A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során az
idıközben történt módosításokat a felülvizsgált
egységes terven át kell vezetni.
(K-V-MJV-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 11. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester

A településszerkezeti tervnek az e
paragrafusban felsoroltakat kell tartalmaznia.
(K-V-MJV-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 11. § (2)-(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szabályozási tervet a törvény 12. §-ában
meghatározott módon, tartalommal és esetekben
kell készíteni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 12. § (2),
(4)-(5)

Képviselı-testület

A szabályozási tervnek a jóváhagyott
településszerkezeti tervvel összhangban kell
lennie, eltérés szükségessége esetén a
településszerkezeti tervet elızetesen módosítani
kell.
(K-V-MJV-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 12. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében
az országos szabályoknak megfelelıen, illetve az
azokban megengedett eltérésekkel a település
közigazgatási területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji
és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a
telkekhez főzıdı sajátos helyi követelményeket,
jogokat és kötelezettségeket helyi építési
szabályzatban kell megállapítania a törvény 13.
§-ában foglalt tartalommal.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1)(2), 14. § (3)

Képviselı-testület

A szabályozást legalább a településszerkezeti
tervben lehatárolt területegységre kell
elkészíteni.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A tervezés idıszakában 20 000 fı
lakosságszámot meghaladó települések esetében,
amennyiben a helyi építési szabályzat
mellékleteként nem készül szabályozási terv is,
az egyes építési övezetek területi lehatárolását
övezeti tervlapon ábrázolni kell.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fıváros területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji
és épített értékeinek, valamint a környezeti
elemek védelmével kapcsolatos általános
követelményeket fıvárosi építési
keretszabályzatban állapítja meg.
(F)

1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (2)

Közgyőlés

A fıvárosi építési keretszabályzat keretein belül
a kerület egészére vonatkozóan kerületi építési
szabályzatot kell megállapítania. A fıvárosi és a
kerületi önkormányzat megállapodása esetén
kisebb területfelhasználási egységre is
megállapítható kerületi építési szabályzat.
(FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (3)

Képviselı-testület

A fıváros szabályozási kerettervében kell
meghatározni a fıváros egészét vagy több
kerületet érintı, a fıvárosi önkormányzat
feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási
elemeket, különösen a törvény 14. § (5)
bekezdésében felsoroltakat.
(F)

1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5)

A kerületi szabályozási tervbe a kerületet érintı,
a fıváros szabályozási kerettervében szereplı
szabályozási elemeket be kell építeni.
(FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (6)

Képviselı-testület

Eltérés szükségessége esetén a fıváros

1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (6)

Közgyőlés

szabályozási kerettervét elızetesen módosítani
kell.
(F)
A (2)-(4) bekezdések szerinti fıvárosi
településrendezési eszközök összehangolt
nyilvántartásának szabályait rendeletben
állapítja meg.
(F)

1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (7)

Közgyőlés

Több települési önkormányzat az összefüggı
településrendezési feladatait közösen is
megoldhatja. Az érintettek ilyen esetben közös
helyi építési szabályzatot és közös
településrendezési terveket is készíthetnek.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 15. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közös helyi építési szabályzatnak és
településrendezési terveknek az egyes
településekre vonatkozó részeit megállapítják.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 15. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodik a véleményezési eljárás
lefolytatásáról.

1997. évi LXXVIII. törvény 15. § (2)

Polgármester, Fıpolgármester

A településrendezési eszközt és annak
módosítását maga készíti el, vagy
településtervezési szerzıdés alapján készítteti el.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A településtervezési szerzıdésre a Ptk.-ban
szabályozott tervezési szerzıdés szabályait kell
alkalmazni az e bekezdésben foglalt eltérésekkel
együtt.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A.
§ (3)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK-F)

Az építésügyi hatóságok kijelölése és az ezzel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Az elsıfokú építésügyi hatósági hatáskör
ellátásához szükséges, e rendelet 4-8. §-ban
foglalt valamely feltételnek, és ezáltal az
építésügyi hatósági hatáskör megszőnésének a
tényét az építésügyi igazgatási társulások
esetében haladéktalanul bejelenti a társulás
valamennyi tagtelepülése képviselı-testületének,
és kezdeményezi a társulási megállapodás
felmondását, továbbá az (1) bekezdés szerinti
tényt 3 napon belül írásban - a jogosultság
megszőnése határnapjának megjelölésével bejelenti a miniszternek, az építésügyi hatósági
hatáskört átvevı település jegyzıjének és a
közigazgatási hivatalnak, valamint arról a
település (körjegyzıség esetében a körjegyzıség

települései, építésügyi igazgatási társulás
esetében a tagtelepülések) lakosságát - a helyben
szokásos módon - tájékoztatja.
(K-V)
Köteles az építésügyi hatósági iratanyagot,
valamint az illetékességi területébe tartozott
település (települések) helyi építési szabályzatát,
szabályozási tervét, illetve más építési tárgyú
helyi önkormányzati rendeletét az építésügyi
hatósági hatáskört átvevı település jegyzıje
rendelkezésére bocsátani.
(K-V)

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A.
§ (5)

Jegyzı

Az (1) és (4) bekezdés szerinti önkormányzat az
építésügyi hatósági hatáskör megszőnését követı
naptól az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló külön jogszabály szerinti megállapodás
alapján a feladat ellátásához igényelt normatív
állami hozzájárulást havonta átutalja a feladatot
átvevı önkormányzat részére.
(K-V)

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A.
§ (6)

Jegyzı

Az elsıfokú építésügyi hatóság megállapítás
elıtt véleményezi az illetékességi területén a
helyi építési szabályzatot és a településrendezési
terveket.
(V-MJV-FK)

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Jegyzı

A településrendezési feladatok megvalósulása
érdekében rendelettel az érintett területre
telekalakítási, változtatási, illetıleg építési
tilalom rendelhetı el.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1),
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A településrendezési feladatok megvalósulása
érdekében önkormányzati rendelettel elrendelt
tilalomról, korlátozásról vagy ezek
megszüntetésérıl - a változtatási tilalom
kivételével - tájékoztatja az érintetteket.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A természeti, környezeti veszélyeztetettség
megelızése érdekében törvényben
meghatározott esetekben az arra illetékes
államigazgatási szerv megkeresésére,
határozattal el kell rendelnie a telekalakítási,
illetıleg építési tilalmat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (4)

Jegyzı

A tilalmat az azt elrendelı megkeresésére - a
változtatási tilalom kivételével - az ingatlan-

1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (6)

Jegyzı

A településrendezési feladatok megvalósulását
biztosító sajátos jogintézményekkel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök

nyilvántartásba be kell jegyezni.
(K-V-MJV-FK)
Változtatási tilalmat írhat elı rendeletében a
helyi építési szabályzat, illetıleg a szabályozási
terv elıkészítésének idıszakára az érintett
területre. A tilalom határideje legfeljebb egy
esetben egy évvel meghosszabbítható.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)-(2)

Képviselı-testület

A helyi építési szabályzat, illetıleg a
szabályozási terv készítésére vonatkozó írásos
megállapodás megléte esetén a helyi építési
szabályzat, illetıleg a szabályozási terv
készítésének idıszakára azok hatálybalépéséig,
de legfeljebb három évig az érintett területre a
települési önkormányzat rendelettel változtatási
tilalmat írhat elı.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A telekalakítás kezdeményezıjét - a helyi
építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek
megfelelıen, a telekalakítás miatt szükséges
mértékig - utak és közmővek létesítésére vagy a
létesítés költségeinek viselésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 24. § (3)

Jegyzı

Az elıvásárlási jogot köteles az ingatlannyilvántartásba bejegyeztetni. Ha az elıvásárlási
jog fenntartásának indokai megszőnnek,
haladéktalanul kérni kell az ingatlannyilvántartásból való törlést.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A Kormány által rendeletben meghatározott
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásokkal összefüggı kisajátítási tervek
kivételével a kisajátítási tervek záradékolása
hatáskörébe tartozik.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

Az eljárás megindításáról haladéktalanul
tájékoztatja a kisajátítást kérıt, és felhívja az
illeték megfizetésére.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

Ellenırzi, hogy a záradékolási kérelemben
megjelölt kisajátítási cél összhangban van-e a
területfelhasználásra, valamint a kisajátítás és a
csereingatlan megosztása során keletkezı új
telkek megfelelnek-e a telekalakításra vonatkozó
építésjogi követelményeknek. Az építésjogi
követelményeknek megfelelı kisajátítási tervet a beérkezéstıl számított 15 napon belül - „Az
építésjogi követelményeknek megfelel, a
záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva”

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. §
(3)

Jegyzı

záradékkal látja el, és megküldi a kisajátítást
kérınek.
(V-MJV-FK)
Ha a kisajátítási terv az építésjogi
követelményeknek nem felel meg, azt a
szükséges módosítások végrehajtása, illetve
hiánypótlás céljából a kisajátítást kérınek megfelelı határidı kitőzésével - megküldi.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. §
(4)

Jegyzı

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi
közúthálózatának közérdekőségérıl és
fejlesztésérıl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
szerinti beruházás esetén - a 7. §-ban foglaltakon
felül - ellenırzi, hogy a kisajátítási terv szerinti
nyomvonalvezetés nem ellentétes-e a 6. § (1)
bekezdése és 18. § (6) bekezdésének c) és d)
pontja alapján kiadott jogszabállyal.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését,
valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi
terv továbbfejlesztése) közérdekőségérıl és
megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény
szerinti beruházás esetén - a 7. §-ban foglaltakon
felül - ellenırzi, hogy az árvízvédelmi mővek
terület-igénybevétele nem ellentétes-e a
jóváhagyott engedélyezési tervekkel.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı

Ha kisajátítási terv az (1) és (2) bekezdésben
foglaltaknak nem felel meg, azt a szükséges
módosítások végrehajtása céljából - a kisajátítást
kérınek, megfelelı határidı kitőzésével megküldi.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. §
(3)

Jegyzı

Ha a kisajátítási terv a 7. §-ban, illetıleg az (1)
és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azt
nyolc napon belül „a területfelhasználási
követelményekkel nem ellentétes, a
telekalakításra vonatkozó építésjogi
követelményeknek megfelel, a záradék
kisajátítás céljára lett kiadva” záradékkal látja el.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. §
(4)

Jegyzı

A záradékkal ellátott kisajátítási tervet megküldi
a kisajátítást kérı részére.
(V-MJV-FK)

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. §
(5)

Jegyzı

A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett
részéért a kisajátítás szabályai szerint
megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás
összegét a szabályozás alapján kialakítható

1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (3)

Jegyzı

építési telek, továbbá a kiszolgáló út
megépítésébıl, illetıleg az ezzel összefüggı
közmővesítésbıl eredı telekérték-növekedés
figyelembevételével kell megállapítani akkor is,
ha a kiszolgáló út és a közmővesítés nem
közvetlenül a birtokbavételt és a lejegyzést
követıen valósul meg. Amennyiben a kiszolgáló
út és a közmővek megépítése a birtokbavételt és
a lejegyzést követı fél éven belül nem kezdıdik
meg, és három éven belül nem valósul meg, a
kártalanítás összegének, a fél év elteltét követı
idıponttól kezdıdıen a mindenkori jegybanki
alapkamat összegével növelten, 15 napon belül
kell megfizetni. Telekérték-növekedés
összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe
vett telekhányad értéke állapítható meg.
(V-MJV-FK)
Ha a kiszolgáló út létesítését, bıvítését vagy
szabályozását szolgáló lejegyzés mőszaki vagy
egyéb indok alapján csak az egyik oldali
teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út
másik oldalán lévı teleksor tulajdonosait, a
kiszolgáló út változásából eredı telekértéknövekedés arányában - rendeletben - egyszeri
hozzájárulás fizetésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kiszolgáló út létesítése, bıvítése során
feleslegessé vált közterületet az érintett
tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha
az ilyen területet korábban kártalanítás nélkül
jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés
nélkül kell visszaadni.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (8)

Jegyzı

A helyi építési szabályzatban, illetıleg a
szabályozási tervben a területre elıírt kiszolgáló
utakat és a közmőveket az újonnan beépítésre
szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken
legkésıbb az általuk kiszolgált építmények
használatbavételéig meg kell valósítani.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a kiszolgáló utat, illetıleg közmővet a
települési önkormányzat megvalósította, annak
költségét részben, de legfeljebb a költségek
90%-áig az érintett ingatlanok tulajdonosaira
átháríthatja. A hozzájárulás mértékét és a
megfizetés módját rendelettel szabályozza.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hozzájárulás fizetésére vonatkozó
kötelezettséget és annak mértékét az
érintettekkel határozatban közli.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi építési szabályzatban a beépítetlen
építési telkekre meghatározott idın belül
beépítési kötelezettséget állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (1)

Képviselı-testület

Az ingatlant kisajátíthatja, ha a tulajdonos nem
teljesíti a beépítési kötelezettséget. Amennyiben
az ingatlan tulajdonos a beépítési kötelezettségét
nem tudja teljesíteni, úgy kérésére az ingatlant ki
kell sajátítani.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (2)

Képviselı-testület

Rendeletben a településkép javítása érdekében
az azt rontó állapotú építmények meghatározott
idın belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja
elı. E kötelezettség teljesítéséhez anyagi
támogatást nyújthat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3)

Képviselı-testület

Rendeletben a közérdekő környezetalakítás
céljából az ingatlan növényzettel történı
meghatározott módon és idın belüli beültetési
kötelezettségét (gyepesítés, fásítás,
növényzetpótlás stb.) írhatja elı. Ha e
kötelezettség teljesítése az ingatlan
rendeltetésszerő használatához szükséges
mértéket meghaladó ráfordítást igényel, a
tulajdonos költségeit rendeletben meghatározott
mértékben kell megtérítenie.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (4)

Képviselı-testület

A 29. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott
kötelezettséget az érintettekkel határozatban
közli.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Bejegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba a
kötelezettségeket.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (6)

Jegyzı

Elrendeli az építési tilalmat a helyi építési
szabályzat, illetve szabályozási terv
hatálybalépésétıl vagy az arra illetékes
kérelmének benyújtásától számított 30 napon
belül.
(K-V-MJV-FK)

3/1998. (II. 11.) KTM rendelet 1. § (2)(3)

Jegyzı

Ha a tilalom érvényességi ideje lejár, vagy az
elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem
állnak fenn, illetve meghatározott feltétel
bekövetkezte esetén hivatalból határozattal
rendelkeznie kell a tilalom megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

3/1998. (II. 11.) KTM rendelet 1. § (2),
6. § (1)

Jegyzı

A tilalmat elrendelı és megszüntetı határozatot

3/1998. (II. 11.) KTM rendelet 1. § (2),

Jegyzı

közölni, illetve meg kell küldeni a rendeletben
meghatározottakkal, illetve meghatározottaknak.
(K-V-MJV-FK)

5. §, 6. § (3)-(4)

Kártalanítási szabályok
A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az
érdekében a korlátozás történt. Ha nem
határozzák meg azt, akinek az érdekében a
korlátozás történt, terheli a kártalanítási
kötelezettség. Ha az, akinek az érdekében a
kártalanítási kötelezettséggel járó elıírás
szükségessé vált, a tilalom vagy a korlátozás
elrendelése után jogutód nélkül megszőnt, és a
települési önkormányzat az elıírást fenntartja, a
kártalanítási kötelezettség terheli.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapodás megkötésére irányuló kérelmet a
fıvárosi önkormányzatnak a területileg illetékes
kerületi önkormányzathoz, a területileg illetékes
kerületi önkormányzatnak a fıvárosi
önkormányzathoz nyolc napon belül írásban
továbbítani kell.
(FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (7)

Polgármester
Fıpolgármester

Egyes, a településrendezési eszközökben
rögzített célok megvalósítására
településrendezési szerzıdést köthet az érintett
ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon
beruházni szándékozóval.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szerzıdés tárgya lehet különösen:

1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2)
a)-c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Településrendezési szerzıdés

a) településrendezési tevékenység elıkészítése a
cél megvalósítója által, saját költségére, a
telekviszonyok rendezése vagy
megváltoztatása, a talaj megtisztítása,
valamint a településrendezési tervek, helyi
építési szabályzat - egyeztetett program
alapján történı - kidolgozásának
finanszírozása;
b) a településrendezési tervekben, helyi építési
szabályzatban rögzített célok - a telek
felhasználásának az ökológiai hálózat
mőködıképességének fenntartása,
szerkezetének funkcionális és területi
megırzése mellett történı támogatása és
biztosítása, idıbeli korlátozás és feltétel
esetén is;
c) azon egyéb költségeknek vagy egyéb
ráfordításoknak a cél megvalósítója általi
átvállalása, amelyek a cél megvalósításának

elıfeltételei vagy következményei és az
önkormányzatot terhelik.
(K-V-MJV-FK-F)
A szerzıdésben arra vállal kötelezettséget, hogy
a cél megvalósítójának kezdeményezésére a cél
megvalósítója által készített tanulmányterv
alapján a szükséges településrendezési eljárást a
szerzıdésben megállapított határidın belül
megindítja.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szerzıdésben rendelkezni kell a
településrendezési eszközök véleményezési
eljárása során a véleményezık részérıl
felmerülı, jogszabály által alátámasztott
észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekrıl, a
településrendezési eszközökön végrehajtandó
változtatások kötelezettségérıl, a változtatás
miatti esetleges ismételt véleményeztetési
kötelezettségrıl.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az építési munkákhoz a jogszabályokban
meghatározott esetekben engedélyt ad
(bejelentést tudomásul veszi).
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)

Jegyzı

Az engedélykérelem elbírálása vagy bejelentés
tudomásulvétele során - jogszabály eltérı
rendelkezése hiányában - köteles helyszíni
szemlét tartani.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (3)

Jegyzı

Az engedélyezési eljárás során érvényt szerez a
jogszabályokban foglaltaknak és az építészetimőszaki szakszerőség követelményeinek.
Biztosítja továbbá az eljárással érintettek és az
eljárásban érdekeltek jogos érdekeinek
védelmét.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (4)

Jegyzı

Az érdemi döntést - jogszabályban
meghatározott esetekben - a kérelem
elıterjesztésétıl számított 60 napon belül meg
kell hozni.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (5)

Jegyzı

Az összevont eljárás iránti kérelem
beérkezésétıl számított tíz munkanapon belül az érintett szakhatóságok és közmőszolgáltatók
bevonásával, továbbá az egyéb ügyfelek
hirdetményi úton történı értesítésével -

1997. évi LXXVIII. törvény 35. § (5)

Jegyzı

Az építési folyamat szabályozásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök

egyeztetı tárgyalást és helyszíni szemlét tart.
(V-MJV-FK)
Építésügyi hatósági engedély a jogszabályok
keretei között akkor adható, ha a törvény 36. §ában felsorolt feltételek teljesülnek.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 36. §

Jegyzı

Jogorvoslati eljárás során elrendelt új eljárás
keretében az alapeljárás megindításakor
érvényes építésügyi szabályok szerint kell
eljárni, kivéve, ha az új eljárás megindításakor
hatályban lévı építésügyi elıírások az építtetı
számára kedvezıbbek.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 36. § (3)-(4)

Jegyzı

A használatbavételi engedélyt meg kell adni, ha
az építményt vagy egy részét - építési
engedélyhez kötött építési munka esetén - az
engedélynek megfelelıen, rendeltetésszerő és
biztonságos használatra alkalmas módon
építették meg.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (2)

Jegyzı

Ha az építmény vagy egy része rendeltetésszerő
használatra nem alkalmas, vagy az építési
munka elvégzése következtében idegen
ingatlanban az állékonyságot, az életet és
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot
veszélyeztetı állapot keletkezett, az építmény
használatbavételét megtiltja, vagy építésügyi
hatósági kötelezés keretében a hibák,
hiányosságok megszüntetésétıl teszi függıvé. A
használatbavételi engedély megadása
feltételekhez köthetı, az engedélyben kikötések
tehetık.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (3)

Jegyzı

Köteles az engedélyhez kötött építési munka
végzését a helyszínen ellenırizni. Ennek
keretében vizsgálnia kell a törvény 45. § (1)
bekezdésben felsoroltakat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 45. § (1) a)d)

Jegyzı

A jogerıs és végrehajtható építésügyi hatósági
engedéllyel végzett építési tevékenység
ellenırzésén túl megelızi, felkutatja,
megakadályozza
a) az építésügyi hatósági engedély nélkül vagy
attól eltérıen végzett
b) az általános érvényő kötelezı építésügyi
elıírások megsértésével végzett (a továbbiakban:
szabálytalanul) építési tevékenységet, illetıleg
c) a rendeltetéstıl eltérı építményhasználatot.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 45. § (2)

Jegyzı

Az építésügyi hatósági ellenırzést rendszeresen
kell végezni.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 45. § (3)

Jegyzı

Az építési munka folytatását a helyszínen alkalmanként legfeljebb egyszer 30 napra megtilthatja, ha az szabálytalanul vagy pedig az
állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és
vagyonbiztonságot veszélyeztetı módon
történik. Ez idı alatt döntenie kell az eljárás
megszüntetésérıl vagy folytatásáról.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 45. § (4)

Jegyzı

Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet.

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 20. §
(5)

Jegyzı

47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 3. §
(1) a)-g)

Jegyzı

47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 3. §
(2) a)-e)

Jegyzı

(V-MJV-FK)
Ellenırzi különösen:
a) a beépítetlen építési telkek állapota a helyi
építési szabályzat elıírásainak megfelelı-e,
b) a településképet rontó állapotú építmények
helyi építési szabályzatban elıírt
helyrehozatali kötelezettségének az ingatlan
tulajdonos eleget tett-e,
c) a helyi építési szabályzatnak megfelelıen az
ingatlan növényzettel történı beültetési
kötelezettségét a tulajdonos teljesítette-e,
d) az építési engedélyhez nem kötött építési
munkák esetében a településrendezési tervek,
a helyi építési szabályzat és az általános
érvényő kötelezı építésügyi, és más hatósági
elıírásokat megtartották-e,
e) az építményt, illetıleg annak részét a
használatbavételi (fennmaradási) engedélyben
meghatározott, ennek hiányában pedig a
rendeltetésének megfelelı célra és úgy
használják-e, hogy ez az állékonyságot, az
egészséget, az élet- vagy közbiztonságot nem
veszélyezteti-e,
f) az ingatlantulajdonos rendelkezik-e eltérı
használatra vonatkozó engedéllyel, illetıleg
hozzájárulással,
g) az építtetı jogerıs és végrehajtható építési
engedély birtokában építkezik-e.
(K-V-MJV-FK)
Ellenırzi különösen:
a) az építtetı jogerıs és végrehajtható építési
engedély és a hozzá tartozó, engedélyezési
záradékkal ellátott engedélyezési tervek
birtokában, valamint az azokban foglaltak
betartásával építkezik-e,
b) az építmény szerkezetei az engedélyezett
tervnek megfelelıen, a szakmai és biztonsági
elıírások megtartásával valósultak-e meg,

c) a beépített anyagok, épületszerkezetek
megfelelıség igazolásuk alapján az
engedélyezett célra alkalmasak-e,
d) a felelıs mőszaki vezetı, illetıleg a
kivitelezı rendelkezik-e az elıírt képesítési és
más szakmai feltételekkel,
e) az építési munka végzése során az
állékonyságra, az életre és az egészségre,
valamint a köz- és vagyonbiztonságra
vonatkozó követelményeket megtartották-e.
(V-MJV-FK)
Az ellenırzések megállapításait értékelni és
arról a tárgyévet követı 30 napon belül a
közigazgatási hivatal vezetıjét tájékoztatni kell.
(K-V-MJV-FK)

47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 6. §

Jegyzı

Az ellenırzési feladatok végrehajtásában való
közremőködésre felkérheti a rendırséget, a
közterület-felügyeletet, továbbá jogszabályban
felhatalmazott más szerveket is.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 45. § (5)

Jegyzı

1997. évi LXXVIII. törvény 47. § (1)

Jegyzı

Elrendelheti:
a) az építmény, építményrész építésügyi
hatósági engedélyekben meghatározott, ennek
hiányában az eredeti (a változtatás elıtti)
rendeltetésétıl eltérı használatának
megszüntetését, valamint,
b) szabálytalan építkezés esetében az építési
munka megszüntetését és az építést megelızı
állapot helyreállítását, illetıleg a jogerıs és
végrehajtható építési engedélynek és a hozzá
tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek
megfelelı állapot kialakítását,
c) a mőszaki követelményeknek meg nem felelı
építési termékek kicserélését,
d) az építmény, építményrész kötelezı
jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha
az a településkép kedvezıbb alakítása
érdekében szükséges, vagy azt az építési
szabályzatban, a szabályozási tervben
foglaltak végrehajtása, illetıleg az építészeti
örökség védelmének érdekei megkövetelik,
e) jogszabályban meghatározott esetekben a
telek bekerítését, továbbá a telken a
településkép elınyösebb kialakítása vagy a
környezet védelme céljából szükséges
kertépítési, továbbá a településkép védelme
érdekében szükséges egyéb munkák
elvégzését.
f) az építmény környezetébıl az építési
tevékenység során keletkezett építési
hulladék, maradék építıanyag és építési
segédeszközök elszállítását, a környezetnek
és a terep felszínének az eredeti, illetve az

engedélyezett állapotban történı átadását, a
környezetben okozott károk megszüntetését.
(V-MJV-FK)
El kell rendelnie:
a) az építmény, építményrész részleges vagy
teljes átalakítását, - amennyiben ez nem
lehetséges, vagy ha az építtetı ezt nem
vállalja - a lebontását vagy az újraépítését, ha
a kivitelezés az állékonyságot, az életet és
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot
veszélyeztetı módon történik,
b) az építmény, építményrész állékonyságát, az
életet, egészséget, a köz- és
vagyonbiztonságot veszélyeztetı, valamint az
engedély nélküli használat megszüntetését,
c) az építmény, építményrész hibáinak,
hiányosságainak megszüntetését,
ca) ha azt rendeltetésszerő és biztonságos
használatra nem alkalmas módon építették
meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az
állékonyságot, az életet és egészséget, a
köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı
állapot keletkezett,
cb) ha a használatbavételi engedély
megszerzését követıengedély és
bejelentés nélkül végezhetı átalakítás,
változtatás, rendeltetésmódosítás
következtében az érintett építmény vagy
építményrész a - változáskor,
átalakításkor, rendeltetésmódosításkor
hatályos rendeltetésszerő és biztonságos
használatra vonatkozó jogszabályi és
hatósági elıírásoknak nem felel meg, vagy
cc) ha a használatbavételi engedély
megszerzését követıen engedélyhez vagy
bejelentéshez kötött szabálytalan
átalakítás, változtatás,
rendeltetésmódosítás következtében az
érintett építmény vagy építményrész az ellenırzéskor hatályos - rendeltetésszerő
és biztonságos használatra vonatkozó
jogszabályi és hatósági elıírásoknak nem
felel meg,
d) az építmény jókarbantartására vonatkozó
kötelezettség teljesítését, illetıleg az
építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti
átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy
lebontását, ha annak állapota az
állékonyságot, az életet és egészséget, a közés vagyonbiztonságot veszélyezteti.
(V-MJV-FK)
Az elrendelt jogerıs és végrehajtható
kötelezettséget bejegyezteti az ingatlannyilvántartásba.

1997. évi LXXVIII. törvény 47. § (2) a)d)

Jegyzı

1997. évi LXXVIII. törvény 47. § (3)

Jegyzı

(V-MJV-FK)
Amennyiben a végrehajtható kötelezettséget annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére
hatósági úton, a felmerülı költségeket
megelılegezve - maga végezteti el, a költségek
erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra
jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlannyilvántartásba.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 47. § (4)

Jegyzı

Ha az építményt, építményrészt szabálytalanul
építették meg, arra - az építtetı vagy az
ingatlannal rendelkezni jogosult kérelme alapján
- fennmaradási engedélyt ad, ha a 36. §-ban
meghatározott feltételek fennállnak vagy
megteremthetık és az építtetı az építési
jogosultságát igazolta. Ha az építményt,
építményrészt építésügyi hatósági engedély
nélkül bontották le azt - határozattal - tudomásul
veszi.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (1)

Jegyzı

A 45. § (1) és (2) bekezdésében említett
építésügyi hatósági ellenırzés keretében
megtartott helyszíni szemléje és a külön
jogszabály szerinti bizonyítási eszközök alapján
a szabálytalanság tudomására jutásától számított
90 napon belül tisztázza a tényállást, melynek
keretében:
a) vizsgálja, hogy az (1) és (2) bekezdés szerint
a fennmaradási engedély megadásának a
feltételei fennállnak-e vagy megteremthetıeke,
b) a feltételek megléte esetén értesíti az építtetıt
a fennmaradási engedély feltételeirıl és
jogkövetkezményeirıl, és egyben
c) legfeljebb 60 napon belüli határidı
kitőzésével a fennmaradási engedélykérelem
benyújtására hívja fel.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (3) a)c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az építtetı az értesítés szerinti
határidıig nem nyújtja be a fennmaradási
engedély iránti kérelmét, illetıleg az azzal
kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak a megadott
határidıben nem tesz eleget vagy a szabályossá
tétel érdekében szükséges munkálatok
elvégzését a kötelezett nem vállalja, úgy az
építmény bontását elrendeli.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építményrészre vonatkozó fennmaradási
engedély megadásával egy idıben rendelkeznie
kell az építmény befejezésére vonatkozó
továbbépítésrıl is. Az építmény építési

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

munkáinak teljes befejezése után a 44. §
elıírásai szerinti használatbavételi engedélyezési
eljárást kell lefolytatni.
(V-MJV-FK)
Az átalakítási kötelezettség elmulasztása esetén
a lebontást elrendeli.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a szabálytalanul megépített építményre,
építményrészre fennmaradási engedély nem
adható, elrendeli:
a) a szabályossá tétel érdekében szükséges
munkálatok elvégzését vagy
b) - ha az építmény fennmaradása átalakítással
sem engedélyezhetı -, a lebontását.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (8) a)b)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 48. § (1)-(8) bekezdés alapján a
szabálytalanság tudomására jutásától számított
egy éven belül, legkésıbb azonban az építés
befejezésétıl - ha nem állapítható meg - az
építmény használatbavételétıl számított tíz éven
belül intézkedhet. A (7) bekezdésben foglaltak
és az új eljárás lefolytatása esetén az egyéves
idıtartam kezdetét a meghatározott idı elteltétıl,
valamint az engedély visszavonásától, az
átalakítási kötelezettségre elıírt teljesítési
határidı lejártától, illetıleg az új eljárás
lefolytatását elrendelı jogerıs határozat keltétıl
kell számítani.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 48. § (9) bekezdés szerinti egyéves idıtartam
újra kezdıdik:
a) a (3) bekezdésben foglaltak esetén a
fennmaradási engedélykérelem benyújtására
való felhívás közlésétıl, illetve
b) ha az elrendelt bontási kötelezettség
fennállása alatt felmerült új tényre hivatkozva
terjeszti elı az építtetı fennmaradási
engedélykérelmét,
c) ha az építtetı kérelmét módosítja vagy
visszavonja, továbbá
d) az eljárás felfüggesztésének megszőnésekor.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (10)
a)-c)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fennmaradási engedélyezés (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt feltételeit új eljárás
elrendelése esetén az eredeti eljárás
megindításakor érvényben volt építésügyi
szabályok szerint kell figyelembe venni, kivéve,
ha az új eljárás lefolytatásakor hatályos
szabályok az építtetı számára kedvezıbbek.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (11)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a fennmaradás engedélyezésének
az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott
feltételei fennállnak - kérelemre - a
fennmaradási engedély kiadható akkor is, ha a
(9) bekezdésben meghatározott intézkedési
határidı már letelt. Ebben az esetben azonban
átalakítási kötelezettséget elıírni és építésügyi
bírságot megállapítani már nem lehet.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (12)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a 48. § szerint a fennmaradási engedélyt
megadja, illetıleg a lebontást tudomásul veszi,
ezzel egyidejőleg az építésügyi bírságot is ki kell
szabni.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 49. § (1)

Jegyzı

Ha az építtetı a szabálytalanul megépített
építményt, építményrészt a kiszabott építésügyi
bírság megfizetésére elıírt határidı lejárta elıtt
lebontja, vagy a szabálytalanságot megszünteti,
a bírságot elengedi.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 49. § (2)

Jegyzı

Nem szabható ki bírság az olyan jogerıs és
végrehajtható építési, illetve bontási engedély
alapján elvégzett építési tevékenységgel
összefüggésben, amelynek az alapját képezı
határozatot utóbb a saját hatáskörében vagy
ügyészi óvás folytán visszavonta, vagy amelyet
a bíróság hatályon kívül helyezett, illetve az
Alkotmánybíróság határozata alapján az
építésügyi hatóság felügyeleti szerve
megváltoztatta vagy megsemmisítette, kivéve,
ha az építtetı a visszavonásra (megváltoztatásra,
megsemmisítésre, hatályon kívül helyezésre)
alapot adó ok tekintetében rosszhiszemően járt
el.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 49. § (4)

Jegyzı

Azt, aki az elrendelt munkálatok elvégzését
akadályozza, a munkálatok tőrésére kötelezheti.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 51. § (3)

Jegyzı

Építésrendészeti eljárás keretében az 1997. évi
LXXVIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésében
meghatározott szabálytalan építési tevékenység
esetében építésügyi bírsággal sújtja az építtetıt.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §

Jegyzı

A bírság összegét az e bekezdésben foglalt %-os
értékek alapján kell meghatározni.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §
(2)

Jegyzı

Ha a meghatározott idı lejárta, illetıleg az
engedély visszavonása elıtt megváltozott

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §
(4)

Jegyzı

tényállás alapján - építtetı kérelmére - utóbb
végleges fennmaradási engedélyt ad, a
fennmaradó 70% bírságot is ki kell szabni.
(V-MJV-FK)
Ha az építmény, építményrész kivitelezését az
építési engedélyt, illetıleg a bontási engedélyt
megadó határozat kézhezvételét követıen, de
annak jogerıre emelkedése elıtt kezdték meg, és
a szabálytalanul elkészült vagy megsemmisült
építményrészre változatlan mőszaki tartalommal
a fennmaradási és továbbépítési engedélyt
megadta, illetıleg a bontást tudomásul vette, a
(2) bekezdésben meghatározott bírság mértékét
50%-kal mérsékelni kell.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §
(5)

Jegyzı

A kiszabható bírság összege nem lehet
kevesebb, min 10 000 forint azzal, hogy a bírság
összegét - kerekítés szabályai szerint - száz
forintra való kerekítéssel kell megállapítani.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §
(6)

Jegyzı

A külön jogszabály szerint az engedélyezés
körébe vont építési tevékenységgel összefüggı
több szabálytalanság esetén a magasabb
bírsággal járó jogsértı cselekmény után kell a
bírságot kiszabni.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §
(7)

Jegyzı

Az engedély nélkül végzett építmény bontása és
ezt követıen új építmény engedély nélküli
létesítése esetén a bírságot bontásra és létesítésre
külön ki kell szabni.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §
(8)

Jegyzı

A fennmaradási engedélyt megadó, illetıleg a
lebontást tudomásul vevı határozatában állapítja
meg a bírságot.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Jegyzı

A bírságot megállapító határozat az e
bekezdésben felsoroltakat tartalmazza.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyzı

A bírság megfizetésére a befizetési határidı
lejárta elıtt, kérelemre végzéssel, legfeljebb egy
alkalommal 60 nap határidı hosszabbítást
engedélyezhet. A befizetési határidı lejárta után
benyújtott kérelemre határidı hosszabbítás nem
engedélyezhetı.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §
(3), (4)

Jegyzı

A bírság kiszabásáról szóló jogerıs és
végrehajtható határozat, valamint a befizetési
határidı hosszabbításról szóló jogerıs

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

záradékkal ellátott végzés adatait a 4. sz.
melléklet szerinti adatlapra felvezeti.
(V-MJV-FK)
A bírság kiszabásáról szóló jogerıs és
végrehajtható határozat, valamint a befizetési
határidı hosszabbításáról szóló végzés jogerıs
záradékkal ellátott 1-1 példányát 8 napon belül
köteles megküldeni az e bekezdésben
foglaltaknak.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

A jogerıs és végrehajtható határozatban elıírt
befizetési határidı lejártától számított 8
munkanapon belül köteles a végrehajtást
végzésben elrendelni az illetékes állami
adóhatóság felé, és errıl a végzés 1 példányának
megküldésével a felügyeleti szervet tájékoztatni.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §
(3)

Jegyzı

Ha a kötelezett a 6. § (4) bekezdésben
meghatározott határidın túl a bírság befizetését
hitelt érdemlıen igazolja, 3 munkanapon belül
végzéssel intézkedik az APEH felé a végrehajtás
megszüntetésérıl.
(V-MJV-FK)

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §
(4)

Jegyzı

Elrendeli a biztonsági övezeten belül a
telekalakítási és építési tilalmat, valamint a
használati korlátozást.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi CXVI. törvény 35. § (1)

Jegyzı

Köteles a rendkívüli eseményrıl - ha azt nem az
atomenergia alkalmazója jelentette - a többi
illetékes hatóságot értesíteni.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi CXVI. törvény 45. § (4)

Polgármester

Az ÁNTSZ illetékes megyei intézete vagy az
MH Tisztiorvosi Szolgálata kezdeményezésére
épület és más építmény felújítását,
helyreállítását, átalakítását vagy lebontását
rendeli el.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi CXVI. törvény 47. § (1) d)

Jegyzı

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 9. §
(5)

Jegyzı

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és
építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
A mőködési területén lévı felvonókkal és
mozgólépcsıkkel kapcsolatos hatósági
intézkedéseket az építésügyi mőszaki
nyilvántartásról szóló külön jogszabályok
rendelkezései szerint tartja nyilván, évenként
emelkedı sorszámmal.
(K-V-MJV-FK)

Az építési és használatbavételi engedélyt csak
az ÉMI által kiadott alkalmassági
nyilatkozatának figyelembevételével adhatja
meg.
(K-V-MJV-FK)

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. §
(5)

Jegyzı

Amennyiben a részére megküldött, autógáz
töltıállomások építésével kapcsolatos építésügyi
hatósági határozattal szemben jogszabályon
alapuló véleményeltérése van, úgy véleményét a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon
belül - az eljárt építésügyi hatóság útján, annak
felettes szervének küldheti meg felügyeleti
intézkedés céljából.
(K-V-MJV-FK-F)

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet 8. § (2)

Képviselı-testület
Közgyőlés

1997. évi LXXVIII. törvény 53/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hivatalból indult eljárásban az ismert
ügyfelet, a jogszabályban meghatározott
esetekben a kérelemre indult eljárásban a
kérelmezıt és a kérelem benyújtásakor ismert
ügyfelet az eljárás hivatalból történt
megindításától, illetve a kérelem beérkezésétıl
számított öt munkanapon belül értesíti az ügy
iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidırıl,
ügyintézıjérıl és az ügyintézı hivatali
elérhetıségérıl.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 53/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A - szakhatóság közremőködése esetén - a
szakhatósághoz intézett megkereséséhez
csatolnia kell a hozzájárulás megadásához
szükséges - külön jogszabályban meghatározott

1997. évi LXXVIII. törvény 53/B. § (1)

Jegyzı

Elektronikus ügyintézés
A lefolytatott eljárásokban - ha az ügyfél ezt
kezdeményezi és ha ennek az
információtechnológiai (IT) feltételei fennállnak
- (3) bekezdés szerinti értesítés, a hiánypótlás, a
közbülsı intézkedések, a szakhatósági
megkeresések, a döntés közlése, nyilvántartások
vezetése, azokból adatok lekérdezése, közlése,
az építıipari kivitelezési tevékenység
megkezdésének bejelentése jogszabályban
meghatározottak szerint elektronikus úton is
lefolytatható. Egyéb építésügyi eljárásban az
elektronikus ügyintézés jogszabályban
meghatározott esetekben és módon folytatható
le. Az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása,
ügyintézésük elısegítése érdekében elektronikus
tájékoztatási szolgáltatást mőködtetnek.
(K-V-MJV-FK)
Közigazgatási hatósági eljárási szabályok

példányszámú és tartalmú - mellékletet.
(K-V-MJV-FK)
Megfelelı határidı megjelölése és a mulasztás
jogkövetkezményeire történı figyelmeztetés
mellett, ha az építtetı kérelme:
a) 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 37. § (1) bekezdésben foglaltak szerint
hiányos, a kérelem beérkezésétıl számított
legkésıbb 10 munkanapon belül, ha
b) az ügyfél az a) pont szerinti hiányokat
pótolta, de kérelme a mellékletek építészetimőszaki tartalmából fakadóan hiányos, úgy
az a) pont szerintii hiánypótlást követı 10
munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel az
építtetıt.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A döntése meghozatalához szükséges tényállás
tisztázása érdekében bizonyítási eszközként a
rendelkezésre álló és jogszabályon alapuló
építészeti-mőszaki tervtanácsi szakmai
véleményt - különös tekintettel az építészeti
minıséggel, az értékvédelemmel, valamint a
környezethez való illeszkedéssel
kapcsolatosokra - a 2004. évi CXL. törvény 50.
§ (6) bekezdésében foglaltak szerint veszi
figyelembe.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építésügyi hatósági engedélyezés során
jogszabályban meghatározott körben - különösen
a 31. § (5) bekezdése szerinti követelmények
érvényre jutásának érdekében - a rendelkezésre
álló tervtanácsi vélemény (3) bekezdés szerinti
figyelembevételével, az engedély megadását
feltételekhez kötheti, illetve az engedély
megadását megtagadhatja.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (4)

Jegyzı

Határozatainak méltányosságból való
módosítására nincs lehetıség.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1) bekezdés szerint behajthatatlan bírság és
annak a 2004. évi CXL. törvény szerint
számított késedelmi kamata összegéig, az
építésügyi hatóság javára, az érintett ingatlanra
jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlannyilvántartásba.
(V-MJV-FK)

2005. évi LXXXIII. törvény 334. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a bejegyzés alapjául szolgáló
követelést és a késedelmi kamatát megfizetik, az
összeg beérkezésérıl szóló értesítés vagy
igazolás bemutatásától számított 15 napon belül

2005. évi LXXXIII. törvény 334. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

határozatot hoz a jelzálogjog törlésének
elrendelésérıl, amelyet annak jogerıre
emelkedése után haladéktalanul megküld az
ingatlan-nyilvántartás részére.
(V-MJV-FK)
Az építésügyi hatósági eljárások általános
szabályai
Ha az ismert ügyfelet közvetlenül, postai úton
kell értesíteni és az ügyfél személye az eljárás
során válik ismertté, az eljárás megindításáról
értesítheti, ha ez a tényállás tisztázását, illetve az
ügyfél jogai érvényesítését érdemben elısegíti.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 3. §
(6)

Jegyzı

Bejelentés esetén az eljárás megindításáról az
1997. évi LXXVIII. törvény 53/A. § (3)
bekezdés b) pontjában meghatározott ügyfél
értesítése mellızhetı.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 3. §
(7)

Jegyzı

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (6)
bekezdésében meghatározott esetekben a
használatbavételi engedélyezési eljárás
megindításáról értesíti az építésfelügyeleti
hatóságot.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 3. §
(8)

Jegyzı

A 2004. évi CXL. törvény 31. § (2)
bekezdésében foglaltak keretében az eljárását
végzéssel megszünteti, ha
a) az építtetı a szakhatósági eljárásban a
hiánypótlási felhívásnak a megadott
határidıben nem tett eleget, az erre
megállapított határidı meghosszabbítását sem
kérte, és errıl a szakhatóság az ıt megkeresı
eljáró építésügyi hatóságot értesítette, vagy
b) az építtetı figyelmét erre a hiánypótlási
felhívásban felhívták és a hiánypótlási
felhívásnak a megadott határidıben nem tett
eleget, ezért a kérelem elbírálásra
alkalmatlan.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 4. §

Jegyzı

Eljárásába akkor kell szakhatóságot bevonni, ha
az építménnyel szemben támasztott
követelmények érvényre juttatása - a 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet, valamint helyi
önkormányzati rendeletekben foglaltakon kívül jogszabályban meghatározott sajátos, illetve
határértékeket meghatározó követelmények
alapján végezhetı el.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. §
(1)

Jegyzı

Ha jogszabály az építésügyi határozat

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. §

Jegyzı

meghozatala elıtt szakhatósági állásfoglalás
beszerzését írja elı, akkor a szakhatóságot az
eljárás megindulását követıen 8 munkanapon
belül - a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével
- megkeresi.
(V-MJV-FK)

(2)

A szakhatósághoz intézett megkereséshez
csatolnia kell a szakhatóságot érintı
dokumentációt, valamint a (4) bekezdésben
foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. §
(3)-(4)

Jegyzı

Eljárása során a szakhatóságnak hatáskörében
hozott állásfoglalását veszi figyelembe.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. §
(5)

Jegyzı

Az építtetı által a kérelem (bejelentés)
mellékleteként benyújtott 6 hónapnál nem
régebbi hatósági állásfoglalást eljárásában
szakhatósági állásfoglalásként elfogadja, ha a
hozzá, illetve a szakhatósághoz korábban
benyújtott kérelem és a hozzá tartozó építészetimőszaki dokumentáció tartalma azonos és azt a
szakhatóság a (6) bekezdés szerint
azonosítószámmal, keltezéssel, aláírással és
bélyegzılenyomattal látta el.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. §
(7)

Jegyzı

Hatásterületet szakhatóság állásfoglalása
alapján állapíthat meg.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. §
(9)

Jegyzı

Ha eljárásában a tényállás tisztázása érdekében
kirendelés útján szakértıt hallgat meg, illetve
szakértıi véleményt kér, akkor az ügy jellegétıl
függıen különösen építésügyi mőszaki
szakértıt, illetve építésügyi igazgatási szakértıt
vesz igénybe.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 6. §
(2)

Jegyzı

A nagyszámú - általában 25 fıt meghaladó ügyfelet érintı eljárásban, illetve a törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentıségő építésügyi hatósági ügyben
kormányrendeletben meghatározott szakirányú
felsıfokú képesítéssel rendelkezı és egyéb
feltételnek megfelelı hatósági közvetítıt vehet
igénybe.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 6. §
(4)

Jegyzı

Elektronikus úton, ha ennek feltételei nem
állnak fenn, megkeresés útján szerzi be belföldi
jogsegély keretében - a 2004. évi CXL. törvény
26. §-ában foglaltak figyelembevételével -

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 7. §

Jegyzı

a) engedélyezési eljárásban
a. a határozattal érintett ingatlannal
rendelkezni jogosultak,
b. az ügyfélnek minısülı, az építési
tevékenységgel érintett ingatlannal
közvetlenül szomszédos, közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlannal
rendelkezni jogosultak
adatait az ingatlanügyi hatóságtól,
b) a hivatalból indult eljárásban az érintett
ingatlannal rendelkezni jogosultak, valamint
az egyéb ügyfél adatait az ingatlanügyi
hatóságtól,
c) az építésügyi hatósági nyilvántartások adatait
a nyilvántartást vezetı szervektıl,
d) az ügyfelek lakcím-adataiban történt
változásokra vonatkozó adatokat az
okmányirodai, illetve a központi
nyilvántartástól.
(V-MJV-FK)
A döntés meghozatalához szükséges tényállás
tisztázásának keretében az építési tevékenység
helyszínén, annak környezetében vizsgálja a
döntés meghozatalának feltételeit, különös
tekintettel az illeszkedés követelményeire.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 9. §
(1)

Jegyzı

Mellızhetı a helyszíni szemle bejelentés esetén
a 10 %-nál kisebb lejtéső területen végzendı
építési tevékenység tudomásul vételekor, ha a
bejelentés mellékletét képezı dokumentáció
tartalmaz a helyszínrıl, annak környezetérıl
készített minden olyan dokumentumot (terv,
geodéziai felmérés, rétegvonalas helyszínrajz,
terepmetszet, képfelvétel, hivatalos feljegyzés,
egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely lehetıvé
teszi az (1) bekezdésben meghatározottak
vizsgálatát, igazolását.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 9. §
(2)

Jegyzı

Ha az építtetı a kérelméhez építésügyi
igazgatási szakértıi nyilatkozatot csatol, akkor
az összevont eljárásnak az építési engedélyezési
szakaszában dönthet a helyszíni szemle
mellızésérıl.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 9. §
(3)

Jegyzı

A helyszíni szemle (3) bekezdés szerinti
mellızése nem mentesíti a tényállás
tisztázásának kötelezettsége alól.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 9. §
(4)

Jegyzı

Ha a építtetıt, az ügyfelet a helyszíni szemlérıl
elızetesen értesíteni szükséges, és ha az eljárás
jelentıs számú - általában 25 fınél több -

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 9. §
(5)

Jegyzı

ügyfelet érint, vagy a 2004. évi CXL. törvény
29. § (8) bekezdésében meghatározottak
fennállnak, az értesítésnek hirdetményi úton,
továbbá közhírré tétel útján is eleget lehet tenni.
(V-MJV-FK)
A helyszíni szemlérıl az érdekelteket, ha ennek
az információtechnológiai feltételei fennállnak,
az 1997. évi LXXVIII. törvény 53/A. § (1)
bekezdésében és a Ket.-ben elıírtak alapján
elektronikus úton is értesítheti.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 9. §
(6)

Jegyzı

Az építésügyi hatósági engedély érvényének
lejárta elıtt - az elvi engedély kivételével legalább 60 nappal helyszíni szemlét tart, ha az
építtetı nem jelentette be az építıipari
kivitelezési tevékenység megkezdését.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 9. §
(7)

Jegyzı

A határozatot és a végzést külön
dokumentumban kell megszövegezni.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 10. §
(1)

Jegyzı

A határozat fejrésze, illetve rendelkezı része - a
2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdés b) és
d) pontjában foglaltak keretében értelemszerően tartalmazza az e bekezdésben
foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 10. §
(2)

Jegyzı

A határozat rendelkezı része szükség szerint
tartalmazza az 1997. évi LXXVIII. törvény
53/C. § (4) bekezdésében elıírtaknak megfelelı
kikötéseket.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 10. §
(3)

Jegyzı

A soron kívüli és a bejelentés alapján történı
ügyintézés során is teljesíteni kell a
jogszabályban elıírt tényállás-tisztázási
kötelezettséget, valamint szakhatóság
közremőködése esetén a szakhatósági
állásfoglalás iránti megkeresést.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 10. §
(4)

Jegyzı

Egyszerősített határozat hozható, ha a
kérelemnek helyt ad, az ügyben nincs
ellenérdekő ügyfél és a szakhatóság az építési
tevékenységhez kikötés nélkül hozzájárul.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 10. §
(5)

Jegyzı

Az (5) bekezdésben meghatározott feltételek
megléte esetén a bejelentést egyszerősített
határozattal veszi tudomásul, egyéb esetben
alakszerő határozatot hoz.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 10. §
(6)

Jegyzı

A határozat indokolása összefoglalóan
tartalmazza az elfogadott szakértıi vélemény és
tervtanácsi szakmai vélemény indokolását.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 11. §
(1)

Jegyzı

Ha eljárása során

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 11. §
(2)

Jegyzı

A döntést - különösen postai úton történı
kézbesítés vagy az építésügyi hatóság
kézbesítıje útján - az ügyféllel az általa
megjelölt kézbesítési címre, ennek hiányában az
ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett, illetıleg az
ingatlanügyi hatóság által továbbított címre kell
közölni. Az Étv. 53/A. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállása esetén a
döntés közlése elektronikus úton történik.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 12. §
(1)

Jegyzı

A döntést az (1) bekezdésben foglaltak szerint
kell közölni különösen a telekalakítással érintett
valamennyi ingatlannal rendelkezni jogosulttal,
kezelıvel, a jelzálog kedvezményezettjével, a
döntéssel érintett ingatlannal közös határvonalú
(a közvetlenül szomszédos) építési telkekkel
rendelkezni jogosultakkal, illetıleg amennyiben
a telekalakítás társasházi vagy lakásszövetkezeti
ingatlant is érint, a társasház közös
képviselıjével (az intézıbizottság elnökével)
vagy a lakásszövetkezet képviselıjével.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 12. §
(2)

Jegyzı

A döntést - ha ennek információtechnológiai
feltételei fennállnak, elektronikus úton tájékoztatásul közölni kell a 2004. évi CXL.
törvény 78. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakon
túlmenıen az e bekezdésben foglaltakkal.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 12. §
(3)

Jegyzı

A külföldi értesítési címmel rendelkezı ügyfél
részére a döntést az értesítési címre postai úton
küldi meg.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 13. §
(1)

Jegyzı

Ha a szakvélemény elkészítése hosszabb idıt
vesz igénybe, az eljárást a 2004. évi CXL.
törvény 32. § (6) bekezdése szerint felfüggeszti.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 14. §
(2)

Jegyzı

a) a szakhatóság állásfoglalását az 5. § (5)
bekezdése szerint vette figyelembe, vagy
b) a szakértıi, illetve a tervtanácsi szakmai
véleménnyel részben vagy egészben
ellentétes megállapítást tesz, döntést hoz,
úgy azt indokolni köteles.
(V-MJV-FK)

Az eljárást az ügyfél kérelmére - a 2004. évi
CXL. törvény 32. § (3) bekezdésének
megfelelıen - végzéssel felfüggesztheti, ha az
ügy érdemi eldöntése olyan kérdés elızetes
elbírálásától függ, amelyben más szerv, így
különösen a települési önkormányzat, a
földhivatal vagy a bíróság döntése várható.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 14. §
(3)

Jegyzı

Az eljárás felfüggesztése tárgyában döntését a
felfüggesztésre irányuló kérelem
elıterjesztésétıl számított 15 napon belül
meghozza.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 14. §
(5)

Jegyzı

A jogutódlás tudomásul vételérıl dönt, ha az
eljárás alapjául szolgáló jogviszonyban a polgári
jog szabályai szerint az építtetı vagy a kötelezett
(jogelıd) helyébe (annak halála vagy jogutóddal
történı megszőnése, illetve önkéntes belépés
következtében) az eljárás folyamán vagy annak
jogerıs és végrehajtható határozattal való
lezártát követıen jogutód lép.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 15. §
(1)

Jegyzı

A hivatalból indult eljárásban a 2004. évi CXL.
törvény 16. § (1), (3) és (4) bekezdése alapján
a) a polgári jog szerinti jogutód (építési
jogosultság) megállapítása tárgyában a
tényállást tisztázza,
b) a jogutódlásról határozattal dönt.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 15. §
(2) a)

Jegyzı

A jogutód, illetve jogelıd kérelmére indult
eljárásban a 2004. évi CXL. törvény 16. § (2)
bekezdése szerint
a) a jogutód építési jogosultságának igazolása
tárgyában a jogutódlás bekövetkeztének
tényállását tisztázza,
b) a jogutódlásról végzéssel dönt.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 15. §
(2) b)

Jegyzı

A jogutódlás tudomásul vétele tárgyában
döntését a jogutódlási kérelem elıterjesztésétıl,
illetve az ilyen eljárás hivatalból történı
megindításától számított 15 napon belül
meghozza.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 15. §
(3)

Jegyzı

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 16. §
(1)

Jegyzı

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
közös szabályai
Az 1. mellékletben meghatározott esetekben az
építési tevékenység végzéséhez a külön
jogszabályban meghatározott döntés szükséges.

(V-MJV-FK)
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet IV.
fejezetében foglalt elıírásoktól eltérı mőszaki
megoldás engedélyezésérıl vagy
megtagadásáról a 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 111. §-ban foglaltak
figyelembevételével - az egészségvédelemmel és
a tőzvédelemmel kapcsolatos kérdésekben a
hatáskörrel rendelkezı hatóságok, az
építmények használati biztonságával kapcsolatos
kérdésekben szükség szerint építésügyi szakértıi
vélemény alapján - az elvi építési, építési vagy
fennmaradási engedélyezési eljárás keretében
dönt.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 16. §
(7)

Jegyzı

A tervezı jogosultságát a névjegyzéket vezetı
szerv által mőködtetett elektronikus
névjegyzékbıl, illetve a Ket. 26. §-ában
foglaltak szerint ellenırzi.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 19. §
(5)

Jegyzı

Ha a tervezıi nyilatkozat tartalma nem felel
meg a fenti elıírásoknak, vagy a tényállás
tisztázása során bebizonyosodik, hogy tartalma
valótlan, illetve ha a tervezı által elkészített
dokumentáció szakszerőtlen, vagy tartalma
valótlan, továbbá ha tervezı az engedélyezés
tárgyát képezı tervezési tevékenységre elıírt
jogosultsággal nem rendelkezik, külön
jogszabályi elıírás szerint etikai-fegyelmi
eljárást kezdeményez a tervezıi jogosultságról
névjegyzéket vezetı szervnél.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 19. §
(7)

Jegyzı

Ha a felelıs mőszaki vezetıi, illetve építésügyi
mőszaki szakértıi nyilatkozat tartalma nem felel
meg a fenti elıírásoknak, vagy a tényállás
tisztázása során bebizonyosodik, hogy tartalma
valótlan, továbbá ha az építési mőszaki ellenır
nem tett eleget a (3) bekezdésben foglaltaknak,
eljárást kezdeményez a felelıs mőszaki vezetıi,
illetve az építésügyi mőszaki szakértıi
jogosultságról névjegyzéket vezetı szervnél.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 20. §
(6)

Jegyzı

Építésügyi hatósági engedély megadása vagy
megtagadása esetén - a 10. § (2) bekezdésében
foglaltakon túlmenıen és az eljárás jellegétıl, a
döntés tartalmától függıen - a határozat
rendelkezı részének értelemszerően tartalmaznia
kell az e bekezdésben foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 21. §
(1)

Jegyzı

Az építésügyi hatósági engedélyben (bejelentés

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 21. §

Jegyzı

tudomásul vételében) tájékoztatni kell az
építtetıt arról, hogy a tervezett építıipari
kivitelezési tevékenység megkezdésével
kapcsolatban - a külön jogszabályban
meghatározott esetekben és módon, az ott
meghatározott határidıben - bejelentési
kötelezettség terheli.
(V-MJV-FK)

(2)

A (3) bekezdés szerinti engedély érvényességét
az engedély megadására vonatkozó határozatban
két évnél rövidebb idıtartamban is
megállapíthatja, de az építésre vonatkozóan a (3)
bekezdésben foglaltak ez esetben is megfelelıen
irányadóak.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 22. §
(5) a)

Jegyzı

Az építtetı - az építésügyi hatósági engedély
érvényességi idejének lejárta elıtt elıterjesztett kérelmére mindaddig, amíg az engedély
megadásakor fennálló szabályok vagy kötelezı
hatósági elıírások nem változnak meg, illetve ha
e változások az építésügyi hatósági engedély
tartalmát nem érintik - az elvi engedély
kivételével - az építésügyi hatósági engedély
érvényét 1-1 évre ismételten
meghosszabbíthatja.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 22. §
(5) b)

Jegyzı

Az építıipari kivitelezési tevékenység
megkezdésének bejelentését követıen az
engedély érvényének lejárta elıtt 60 nappal
felhívja az építtetı figyelmét az engedély
érvényének közelgı lejártára és annak
jogkövetkezményeire, illetve tájékoztatja az
építtetıt az engedély érvénye
meghosszabbításának lehetıségérıl, illetve a
használatbavételi engedélyezés feltételeirıl.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 22. §
(6)

Jegyzı

Az építésügyi hatósági engedély megadása
(bejelentés tudomásul vétele) esetén a
határozatban az engedélyezett építési
tevékenységet egyértelmően körül kell írni, és
ezzel összhangban az építészeti-mőszaki
tervdokumentáció olyan részeit, amelyekre az
építésügyi hatósági engedély nem terjed ki, a
tervek záradékolása során megfelelı módon
jelölnie kell.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 23. §
(1)

Jegyzı

Az engedély megadása (bejelentés tudomásul
vétele) esetén - ha a határozat (bejelentés
tudomásul vétele ) jogerıs és végrehajtható - az
engedélyezésre benyújtott dokumentáció
(telekalakítási terv vagy az ingatlan-

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 23. §
(2)

Jegyzı

nyilvántartási térképmásolat) valamennyi
példányát engedélyezési záradékkal látja el.
(V-MJV-FK)
A záradékolt tervek 1 példányát irattárba
helyezi, 1 példányát mőszaki nyilvántartásba
helyezi, a többi példányát kiadja az építtetınek
(több építtetı esetén a döntésen elsıként
feltüntetettnek); telekalakítás esetén 1 példányát
megküldi a telekalakítás helye szerinti települési
önkormányzat jegyzıjén keresztül megküldi a
telekalakítás helye szerinti települési
önkormányzatnak. Az építtetı kérelmére - az
építtetı által rendelkezésre bocsátott - további
példányokat is engedélyezési záradékkal láthat
el.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 23. §
(2)

Jegyzı

Mőemléki területet érintı építési tevékenység
esetén a záradékolt tervek erre a célra
rendelkezésre álló egy példányát a kulturális
örökségvédelmi hatóságnak küldi meg.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 23. §
(2)

Jegyzı

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 20/A.
§

Jegyzı

Az elvi engedélyezési eljárásban a döntést a
kérelem elıterjesztésétıl, a bejelentéstıl
számított
a) 30 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
I. fejezete,
b) 15 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
II. fejezete
Szerinti építési tevékenységek elvi
engedélyezésekor.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 25. §
(1)

Jegyzı

Az elvi engedély iránti kérelem elbírálása során
a kérelem tartalmától függıen vizsgálja az e
bekezdésben foglaltakat.

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 25. §
(2)

Jegyzı

Építésügyi igazgatási szakértıi nyilatkozat
Ha az építésügyi igazgatási szakértıi
nyilatkozat tartalma nem felel meg az Étv. 53/C.
§ (7) bekezdésében foglalt elıírásoknak, vagy a
tényállás tisztázása során bebizonyosodik, hogy
tartalma valótlan, továbbá ha az építésügyi
igazgatási szakértı nem rendelkezik a külön
jogszabályban meghatározott szakmagyakorlási
jogosultsággal, akkor külön jogszabály szerint
etikai-fegyelmi eljárást kezdeményez az
építésügyi igazgatási szakértıi névjegyzéket
vezetı szervnél.
(V-MJV-FK)
Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások

(V-MJV-FK)
Elvi engedély megadása vagy megtagadása
esetében - a 10. § (2) bekezdésében és a 21. § (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenıen és az
eljárás jellegétıl, a döntés tartalmától függıen a határozat rendelkezı részének tartalmaznia
kell értelemszerően az e bekezdésben
foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 25. §
(5)

Jegyzı

A döntést a kérelem elıterjesztésétıl számított
30 napon belül kell meghozni az 1. melléklet VI.
fejezete szerinti telekalakítás engedélyezése
során.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 27. §
(1)

Jegyzı

A telekalakítási engedély iránti kérelem
elbírálása során köteles meggyızıdni az e
bekezdésben foglaltakról.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 27. §
(2)

Jegyzı

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 35. § (3)
bekezdésében az e bekezdésben foglaltak
figyelembevételével a telekalakítási kérelmet
elutasítja.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 27. §
(3)

Jegyzı

Telekalakítási engedély megadása vagy
megtagadása esetében a határozat rendelkezı
részének az eljárás jellegétıl, a döntés
tartalmától függıen a 25. § (5) bekezdésében
foglaltakat kell tartalmaznia értelemszerően. A
határozat rendelkezı része szükség szerint
tartalmazza az 1997. évi LXXVIII. törvény 24. §
(3) bekezdése szerinti rendelkezést.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 27. §
(4)-(5)

Jegyzı

Az építményekkel kapcsolatos országos
szakmai követelmények jogszabályban
meghatározott elıírásaitól eltérı mőszaki
megoldásra irányuló kérelem az építési
engedélykérelemmel együtt is benyújtható, arról
az érdemi határozatban kell dönteni.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 28. §
(4)

Jegyzı

Az építési engedélyezési eljárásban a döntést a
kérelem elıterjesztésétıl, a bejelentéstıl
számított
a) 60 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
I. fejezete szerinti építési tevékenységek
építési engedélyezése esetén
b) 15 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
II. fejezete szerinti építési tevékenységek
bejelentése esetén.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 29. §
(1)

Jegyzı

Az építési engedély iránti kérelem elbírálása és
a bejelentés tudomásul vétele során köteles
meggyızıdni az e bekezdésben foglaltakról.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 29. §
(2)

Jegyzı

Az építési engedélyezés (bejelentés tudomásul
vétele) során a (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenıen - külön jogszabályban elıírtak szerint
- vizsgálja, hogy a tervezı a település
beépítésének jellegét, sajátos építészeti arculatát
a tervezett építmény, épületegyüttes
(építményrész) elhelyezése és kialakítása,
tervezése során figyelembe vette-e, az építményt
a környezetébe, tájba illeszkedıen helyezte-e el.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 29. §
(3)

Jegyzı

Az építési engedélyezés (bejelentés tudomásul
vétele) során a (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenıen - ha jogszabály ezt elıírja, akkor a
tervtanácsi állásfoglalást is figyelembe véve - a
külön jogszabályban elıírtak szerint vizsgálja,
hogy a tervezı a település beépítésének jellegét,
sajátos építészeti arculatát a tervezett építmény,
épületegyüttes (építményrész) elhelyezése és
kialakítása, tervezése során figyelembe vette-e,
az építményt a környezetébe, és - ha azt a
tájvédelmi hatóság nem vizsgálja - a tájba
illeszkedıen helyezte-e el.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 29. §
(3)

Jegyzı

Az építési engedély iránti kérelmet (bejelentést)
határozattal elutasítja, ha az engedélykérelem
(bejelentés) és annak mellékletei nem elégítik ki
a 29. § (2) és (3) bekezdésében elıírtakat, és
hiánypótlással sem tehetık szabályossá.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 30. §
(1)

Jegyzı

A településkép, tájkép elınyösebb kialakítása,
illetıleg megóvása érdekében a külön jogszabály
keretei között elıírhatja
a) az építmények elhelyezési módját, tájba és
környezetbe illesztését és méreteit,
b) az épületek homlokzatának, tetızetének és
takaratlanul maradó és közterületrıl
közvetlenül látható határfelületeinek
kialakítását.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 30. §
(2)

Jegyzı

Engedély megadása vagy megtagadása esetében
- a 10. § (2) bekezdésében és a 21. § (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenıen és az
eljárás jellegétıl, a döntés tartalmától függıen a határozat rendelkezı részének tartalmaznia
kell értelemszerően az e bekezdésben
foglaltakat.

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 30. §
(3)

Jegyzı

(V-MJV-FK)
Összevont eljárás
Az Étv. 35. § (5) bekezdése szerinti egyeztetı
tárgyalásról és helyszíni szemlérıl az e
bekezdésben meghatározott jegyzıkönyvet
készít.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 31/A.
§ (4)

Jegyzı

Az elvi keretengedélyben a (4) bekezdés
szerinti egyeztetı tárgyalás és helyszíni szemle
során feltárt tények és nyilatkozatok alapján
megállapítja az építési engedély megadásának
feltételeit és kereteit.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 31/A.
§ (5)

Jegyzı

Az elvi keretengedély megadásáról vagy
megtagadásáról a kérelem elıterjesztésétıl
számított 15 munkanapon belül dönt.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 31/A.
§ (6)

Jegyzı

Az építési engedélyezési szakaszban az elvi
keretengedélyben foglaltak - azokban a
kérdésekben, amelyekrıl kifejezetten
rendelkezett, illetve amelyekrıl az elvi
keretengedélyezési szakaszban nyilatkozott akkor is kötik, ha az elvi keretengedély
megadását követıen az elvi keretengedély
lényeges tartalmát érintı jogszabályok, illetve a
kötelezı hatósági elıírások megváltoztak.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 31/B.
§

A bontási engedélyezési eljárásban a döntést a
kérelem elıterjesztésétıl, a bejelentéstıl
számított
a) 30 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
IV. fejezete szerinti bontási tevékenységek
bontási engedélyezése,
b) 15 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
V. fejezete szerinti bontási tevékenységek
bejelentése esetén.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 33. §
(1)

Jegyzı

A bontási engedélykérelem (bejelentés)
elbírálása során azt vizsgálja, hogy
a) a kérelem és mellékletei a 17. §-ban és a 32.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelnek-e,
b) a tervezett bontási munka kielégíti-e a
vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi,
kulturális örökségvédelmi, mőszaki és egyéb
szakhatósági követelményeket, továbbá hogy
c) az építmény elbontását jogszabály vagy
ingatlannyilvántartási bejegyzés nem tiltja-e.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 33. §
(2)

Jegyzı

A bontási kérelmet (bejelentést) határozattal
elutasítja az e bekezdésben foglalt esetekben.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 33. §
(3)

Jegyzı

A bontási engedély megadása vagy
megtagadása esetében - a 10. § (2) bekezdésében
és a 21. § (1) bekezdésében foglaltakon
túlmenıen az eljárás jellegétıl, a döntés
tartalmától függıen - a határozat rendelkezı
részének tartalmaznia kell értelemszerően az e
bekezdésben foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 33. §
(4)

Jegyzı

A rendeltetés megváltoztatására irányuló
engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem
elıterjesztésétıl, a bejelentéstıl számított
a) 60 napon belül kell meghozni, ha az az 1.
melléklet I. fejezete szerinti építési
tevékenységgel együtt jár,
b) 15 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
VII. fejezete szerinti rendeltetés
megváltoztatás bejelentése esetén, ha az
építési engedélyköteles építési
tevékenységgel nem jár együtt.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 35. §
(1)

Jegyzı

A rendeltetés megváltoztatására irányuló
engedély iránti kérelem (bejelentés) elbírálása
során köteles meggyızıdni arról, hogy
a) az eljáráshoz szükséges - a 34. § (4)
bekezdése szerinti - mellékletek
rendelkezésre állnak-e,
b) a rendeltetés tervezett megváltoztatása
folytán az építmény megfelel-e az adott
rendeltetés megváltoztatását érintı
településrendezési, építésügyi,
környezetvédelmi, mőemlékvédelmi és más
jogszabályi elıírásoknak,
c) a tervezett rendeltetéshez az építmény új
hasznosításának - rendeltetésszerő és
biztonságos használatának - feltételei adottake.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 35. §
(2)

Jegyzı

A rendeltetés megváltoztatására irányuló
engedély megadása vagy megtagadása esetében
- a 10. § (2) bekezdésében és a 21. § (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenıen és az
eljárás jellegétıl, a döntés tartalmától függıen a határozat rendelkezı részének tartalmaznia
kell értelemszerően az e bekezdésben
foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 35. §
(3)

Jegyzı

Ha az építési engedélyben az építkezés

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 36. §

Jegyzı

szakaszolására - az (5) bekezdésben foglaltak
szerint - nem került sor, a megépített, de még
befejezetlen építmény rendeltetésszerő és
biztonságos használatra önmagában, önállóan is
alkalmas építményrészére (önálló rendeltetési
egységére) az építkezés építési engedélynek
megfelelı teljes befejezéséig csak ideiglenes
használatbavételi engedély adható, amennyiben
az egyes építményrészek használata a
kivitelezési munkálatokat nem zavarja. Ilyen
esetben az építési engedély szerinti teljes
építményre a használatbavételi engedélyt
végleges jelleggel csak a kivitelezés teljes
befejezése után lehet megadni. Ilyen esetben a
végleges használatbavételi engedély-kérelemhez
az e rendelet szerint mellékelt
dokumentumoknak értelemszerően a használatba
nem vett építményrészekre vonatkozó
tartalommal kell bírniuk.
(V-MJV-FK)

(6)

Meghatározott idıre szóló fennmaradási
engedély megadása esetén - a kiszabott
építésügyi bírság befizetéséig - csak ideiglenes
használatbavételi engedély adható.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 36. §
(7)

Jegyzı

A használatbavételi engedélyezési eljárásban a
döntést a kérelem elıterjesztésétıl, a
bejelentéstıl számított
a) 60 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
I. fejezete szerinti építési tevékenységek VIII.
fejezet szerinti használatbavételi
engedélyezése esetén,
b) 15 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
IX. fejezete szerinti használatbavétel
bejelentése esetén.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 38. §
(1)

Jegyzı

A használatbavételi engedély iránti kérelem
(bejelentés) elbírálása során - szükség szerint
helyszíni szemle alapján is - köteles
meggyızıdni arról, hogy
a) az építési tevékenységet az építési
engedélynek, az ahhoz tartozó építészetimőszaki tervdokumentációnak, továbbá az
engedélyezett eltérésnek megfelelıen
végezték-e el,
b) az építmény az építési engedélyben megjelölt
rendeltetésének megfelelı és biztonságos
használatra alkalmas állapotban van-e,
valamint
c) az építmény zavartalan használatához
szükséges járulékos építmények (pl. parkolók,
hulladék-, göngyölegtárolók) megvalósultake, a felvonulási épület elbontásra került-e, a

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 38. §
(2)

Jegyzı

környezetrendezést elvégezték-e.
(V-MJV-FK)
A használatbavételi engedély csak akkor adható
meg (bejelentés akkor vehetı tudomásul), ha

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 38. §
(3)

Jegyzı

A használatbavételi engedély megadását
(bejelentés tudomásulvételét) az észlelt hibák és
hiányosságok megszüntetéséig - az egész
építményre vagy annak egy részére a
hiányosságok jellegétıl függıen megtagadhatja, és az építmény
használatbavételét megtilthatja.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 38. §
(4)

Jegyzı

A használatbavételi engedély megadása
(tudomásulvétele) vagy megtagadása
(tudomásulvétel megtagadása) esetében - a 10. §
(2) bekezdés és a 21. § (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenıen és az eljárás jellegétıl, a
döntés tartalmától függıen - a határozat
rendelkezı részének tartalmaznia kell
értelemszerően az e bekezdésben foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 38. §
(5)

Jegyzı

Fennmaradási engedély megadása esetén, ha az 1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (1)
bekezdésében meghatározott, az építmény
rendeltetésszerő és biztonságos használatra
vonatkozó nyilatkozatok alapján - ennek
feltételei fennállnak, az építésügyi bírság
befizetéséig meghatározott idıre szóló
fennmaradási engedélyben egyben ideiglenes
használatbavételi engedélyt is ad.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 40. §
(2)

Jegyzı

Ha a (2) bekezdés szerinti engedély megadását
követıen az építtetı a szabálytalan építési
tevékenység miatt kiszabott építésügyi bírságot
befizeti, a bírság befizetésének építtetı általi
igazolását követıen a fennmaradásra és
használatbavételre vonatkozó engedélyt - külön
kérelem nélkül - egyszerősített határozattal
véglegesíti.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 40. §
(3)

Jegyzı

A fennmaradási engedélyezési eljárásban a
döntést a kérelem elıterjesztésétıl számított
a) 60 napon belül kell meghozni az 1. melléklet
I. fejezete szerinti építési tevékenységek
fennmaradási engedélyezése, illetve

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 41. §
(1)

Jegyzı

a) az építmény a rendeltetésszerő és biztonságos
használat követelményeinek megfelel, és
b) a szakhatóság - kikötésekkel vagy anélkül hozzájárult.
(V-MJV-FK)

fennmaradási és továbbépítési engedélyezése
esetén,
b) 30 napon belül kell meghozni az engedély
nélkül elvégzett, az 1. melléklet IV. fejezete
szerinti bontási tevékenységek bontásának
tudomásulvételekor, illetve az 1. melléklet II.
fejezete szerinti építési tevékenységek
fennmaradási engedélyezésekor, valamint az
engedély nélkül végzett, az V. fejezet szerinti
bontási tevékenységek tudomásulvételekor.
(V-MJV-FK)
Fennmaradási engedély megadása vagy
megtagadása esetében - a 10. § (2) bekezdésében
és a 21. § (1) bekezdésében foglaltakon
túlmenıen és az eljárás jellegétıl, a döntés
tartalmától függıen - a határozat rendelkezı
részének tartalmaznia kell értelemszerően az e
bekezdésben foglaltakat.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 41. §
(2)

Jegyzı

Az építményrészre vonatkozó fennmaradási
engedély megadásával egyidıben rendelkeznie
kell az építmény befejezésére vonatkozó
továbbépítésrıl is. Az építmény építési
munkáinak teljes befejezése után
használatbavételi engedélyezési eljárást kell
lefolytatni.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 41. §
(3)

Jegyzı

A fennmaradási engedélyhatározattal, illetve a
bontás tudomásulvételével egyidejőleg, egy
határozatban az építésügyi bírságról szóló
döntést is meg kell hozni.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 41. §
(4)

Jegyzı

A fennmaradási, illetve fennmaradási és
továbbépítési engedélyezési eljárás során az
1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-ában és 49. §ában, valamint e rendelet 40. §-ában és 41. §ában foglaltakon túl
a) e rendeletnek az építési és a használatbavételi
engedélyezési eljárásra vonatkozó
rendelkezéseit, továbbá
b) - szükség szerint - az építésügy hatósági
kötelezési eljárásokra vonatkozó szabályokat,
valamint az építésügyi bírságról szóló külön
jogszabály rendelkezéseit is alkalmazni kell.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 41. §
(5)

Jegyzı

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 42. §
(1)

Jegyzı

Kötelezési és végrehajtási eljárás
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 51. § (1)-(3)
bekezdése szerint, az ott meghatározott személy
terhére, amennyiben
a) az építésügyi jogszabályban, illetve jogerıs

és végrehajtható építésügyi hatósági
döntésben (bejelentés tudomásulvételében)
elıírt kötelezettségét az elıírt határidıben
önként nem teljesítette, vagy
b) egyébként az 1997. évi LXXVIII. törvény 47.
§-a szerint szükséges,
a kötelezettség teljesítését, illetve végrehajtását
elrendeli.
(V-MJV-FK)
Kötelezési eljárást folytat le, ha intézkedési
kötelezettsége a hatályos jogszabályok alapján
fennáll.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 42. §
(2)

Jegyzı

Az engedély nélküli bontás tényének
bejelentését határozattal tudomásul veszi, és az
1997. évi LXXVIII. törvény 49. §-a szerint jár
el.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 42. §
(3)

Jegyzı

A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések
megsértése a szabálytalanul végzett építési
tevékenységek jogkövetkezményeit kell
alkalmazni.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 42. §
(5)

Jegyzı

a) Településrendezési, közbiztonsági,
közlekedésbiztonsági, köztisztasági, továbbá
más közérdekbıl vagy a használat módja
miatt a telek határain kerítés építését
elrendelheti vagy megtilthatja,
b) közérdeknek minısülı közbiztonsági,
közlekedésbiztonsági érdekbıl a meglévı
kerítést lebontathatja, illetve elrendelheti az
átláthatóvá történı átalakítását,
c) helyi építési szabályzat, vagy annak
rendelkezése hiányában a telek határain
támfal építését elrendelheti.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 42. §
(6)

Jegyzı

Az építési tevékenység végzésének helyszíni
megtiltására az 1997. évi LXXVIII. törvény 45.
§ (4) és (5) bekezdése irányadó. E közbensı
intézkedés keretében a veszélyhelyzet
elhárításához szükséges azonnali intézkedések
megtételét elrendelheti, ha az életveszély miatt
vagy a közbiztonság érdekében szükséges,
illetıleg ha az azonnali beavatkozás
elmulasztása jelentıs vagy helyrehozhatatlan
kárral járna. Az intézkedés során igénybe veheti
a veszély elhárításához szükséges hatóságok
közremőködését is. Az e bekezdés szerinti
intézkedések elrendelésérıl, valamint az eljárás
megszüntetésérıl vagy folytatásáról végzéssel
dönt.

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 43. §
(2)

Jegyzı

(V-MJV-FK)
Ha a (2) bekezdésben foglaltak szerint az eljárás
folytatásáról dönt és az 1997. évi LXXVIII.
törvény 48. § (3) bekezdése szerinti intézkedést
kezdeményezi, végzéssel közbensı
intézkedésként megtilthatja az építési
tevékenység folytatását mindaddig, amíg az
építtetı bontási kötelezettségének eleget nem
tesz, illetve jogerıs és végrehajtható
fennmaradási engedéllyel nem rendelkezik.
(V-MJV-FK)
A (2) és (3) bekezdés szerinti eljárás során a
megállapításairól a helyszínen jegyzıkönyvet
vesz fel, továbbá a szabálytalan állapotról
ábrázolást (rajzot, fényképet, videofelvételt)
készít. A (2) bekezdésben foglalt esetben a
meghozott végzést a helyszínen lévı építési
naplóba bejegyzi, és a jegyzıkönyvet, illetıleg a
közbensı végzés egy példányát a helyszínen
átadja a kötelezett vagy a képviselıje részére. Ha
ez nem lehetséges, azt a kötelezettel hivatalos
úton közli.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 43. §
(3)

Jegyzı

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 43. §
(4)

Jegyzı

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 43. §
(5)

Jegyzı

(V-MJV-FK)
A 22. § (7) bekezdése szerinti esetben az
építésügyi hatósági engedély érvényességének
lejártát követıen - legkésıbb 60 napon belül helyszíni ellenırzést tart, és az ott tapasztaltak
alapján az alábbi intézkedést teszi:
a) ha az építmény használatbavételi engedély
megadására alkalmas, úgy az elıírt
mellékletek benyújtására és illeték
megfizetésére való kötelezés mellett szankciók kilátásba helyezésével használatbavételi engedélyezési (bejelentési)
eljárás megindítására hívja fel az építtetıt,
b) ha az építmény használatbavételi engedély
megadására még nem alkalmas, úgy
ba) a még hátralévı, építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött építési
tevékenység elvégzésére, majd ezt
követıen a használatbavételi engedély
megkérésére - a hiányzó munkálatok
elvégzéséhez arányos határidı kitőzésével
és szankciók kilátásba helyezésével kötelezi az építtetıt,
bb) intézkedik az építési tevékenység
végzésének azonnali leállítása és az ebbıl
eredı esetleges veszélyhelyzet elhárítása
iránt, ha a még hátralévı építési
tevékenység végzése építésügyi hatósági
engedélyhez kötött; felhívja a figyelmet
arra, hogy az intézkedést követıen

folytatott építési tevékenység
építésrendészeti jogkövetkezményekkel
jár, és hogy az építtetı jogszerően csak
akkor folytathatja az építési
tevékenységet, ha az építési engedélyt
ismételten megkéri a hatályos jogszabályi
feltételek szerint.
(V-MJV-FK)
A kötelezettség teljesítésének, illetve az azzal
kapcsolatos munkálatoknak a tőrésére is
kötelezheti mindazokat, akik a kötelezettet az
építésügyi hatósági határozattal elrendelt
kötelezettség teljesítésében közvetlenül
akadályozzák vagy akadályoztatják.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 44. §
(1)

Jegyzı

A tőrésre kötelezésre az alábbi esetekben
kerülhet sor:
a) a kötelezettséget kimondó határozatban, ha a
végrehajtás elmaradása életveszéllyel vagy
helyrehozhatatlan kárral járna, és a hatóság
határozatát a fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatónak nyilvánította,
b) a hatósági végrehajtást elrendelı végzésben,
ha a végrehajtás elmaradása életveszéllyel
vagy helyrehozhatatlan kárral járna, és
várható, hogy az érintettek a végrehajtást
akadályozni fogják,
c) az elrendelt kötelezettség tőrésére kötelezı
külön végzésben, ha a kötelezett hitelt
érdemlıen igazolta, hogy a kötelezettség
végrehajtását ı legalább két alkalommal
megkísérelte, de a tőrésre kötelezett ıt
megakadályozta abban.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 44. §
(2)

Jegyzı

A kötelezési eljárásban a döntést a kötelezési
eljárás hivatalból történı megindításától
számított 30 napon belül meg kell hozni.
(V-MJV-FK)
Kötelezés esetén a 10. § (2) bekezdésében
foglaltakon túlmenıen az elsıfokú határozat
rendelkezı részének tartalmaznia kell:
a) a kötelezett nevét, megnevezését, lakóhelyét
(székhelyét, telephelyét) vagy tartózkodási
helyét,
b) a kötelezettség ütemezését, szakaszolását és
teljesítésének határnapját vagy határidejét és
az önkéntes jogkövetés (teljesítés)
elmaradásának vagy nem az elıírásnak
megfelelı határidıben és módon történı
teljesítésének jogkövetkezményeit,
c) a kötelezettség végrehajtása során betartandó
elıírásokról, a várható következményekrıl,
kapcsolódó kötelezettségekrıl szóló

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 45. §
(1)

Jegyzı

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 45. §
(2)

Jegyzı

tájékoztatást, valamint
d) pénzfizetésre kötelezés esetében a késedelmi
pótlékról történı tájékoztatást is.
(V-MJV-FK)
Ha a kötelezés mőemléki területet vagy védett
régészeti lelıhelyet érint, az intézkedésérıl
tájékoztatja a kulturális örökségvédelmi
hatóságot is.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 45. §
(3)

Jegyzı

Ha a kötelezés országos jelentıségő védett
természeti területet, illetıleg európai közösségi
jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső
területet (Natura 2000 területet) érint, akkor
tájékoztatja a természetvédelmi hatóságot.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 45. §
(4)

Jegyzı

A kötelezettséget csak a feltétlenül szükséges
mértékben állapíthatja meg.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 46. §
(2)

Jegyzı

A kötelezettség teljesítéséhez szükséges építési
tevékenységek és az ezzel kapcsolatos
cselekmények elvégzése ütemekre és
szakaszokra bontva is elıírható. Ha az elérni
kívánt cél érdekében elvégzendı tevékenységek
meghatározásához szükséges, a 6. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével
szakértıt vesz igénybe.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 46. §
(3)

Jegyzı

A kötelezettség teljesítésének határidejét azonnali beavatkozást igénylı veszélyhelyzet
esetének kivételével - az összes körülmény
figyelembevételével kell megállapítani. Ha
olyan kötelezettség teljesítését rendeli el,
amelynek végsı határidejét jogszabály általános
érvénnyel írja elı, a teljesítési határidı
legfeljebb a jogszabályban megállapított
határidı lejártáig terjedhet.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 46. §
(4)

Jegyzı

A kötelezettséget megállapító határozatot a
határozat jogerıssé és végrehajthatóvá válása
után - ha az az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhetı jogot vagy feljegyezhetı tényt
állapít meg - az 1997. évi LXXVIII. törvény 47.
§ (3) bekezdése szerint megküldi a területileg
illetékes földhivatalnak az ingatlannyilvántartásba történı bejegyzés végett.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 47. §
(1)

Jegyzı

Ha a kötelezett a kötelezettséget megállapító
jogerıs és végrehajtható határozatban foglalt
munkálatokat, illetve tevékenységeket az elıírt

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 47. §
(2)

Jegyzı

határidıben és módon önként nem teljesítette,
köteles a végrehajtásról gondoskodni a 2004. évi
CXL. törvény VIII. fejezetében foglaltak szerint.
(V-MJV-FK)
Ha a kötelezett külföldön vagy ismeretlen
helyen tartózkodik, illetıleg az ügyben nem tud
önállóan eljárni, és a hazai képviseletére
meghatalmazott személy, illetıleg törvényes
képviselıje nincs, vagy pedig a jövedelmi,
vagyoni helyzete miatt az elrendelt kötelezettség
teljesítésére nem képes és a teljesítés halasztást
nem tőr, az elrendelt munkálatok - kötelezett
költségére és veszélyére történı elvégeztetésérıl gondoskodik a 2004. évi CXL.
törvény 130. §-a, 131. §-a és 140. §-a szerint.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 47. §
(4)

Jegyzı

Ha az elrendelt munkálatok költsége a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
törvényben meghatározott értékhatárt eléri, a
munkálatok elvégzésére vonatkozó megbízás
kiadása során annak rendelkezései szerint kell
eljárni.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 47. §
(5)

Jegyzı

Amennyiben a végrehajtható kötelezettséget annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére
hatósági úton, a felmerülı költségeket
megelılegezve - maga végezteti el, a költségek
erejéig, a 2004. évi CXL. törvény 136. § (3)
bekezdése szerint végzéssel kérheti az érintett
ingatlan végrehajtás alá vonását, illetıleg az
1997. évi LXXVIII. törvény 47. § (4) bekezdése
szerint az érintett ingatlanra jogerıs hatósági
határozattal kérheti jelzálog bejegyzését a
földhivatalnál.
(V-MJV-FK)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 47. §
(8)

Jegyzı

A vizsga keretében - a 2. mellékletben
meghatározott követelményrendszernek
megfelelıen - számot ad általános elméleti és
gyakorlati ismereteirıl, továbbá elemzı,
problémamegoldó, szervezési, jogalkalmazási és
döntéshozatali készségérıl.
(V-MJV-FK)

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Köztisztviselı

A szakmai továbbképzésen való részvételt
köteles biztosítani.
(V-MJV-FK)

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Jegyzı

A 6. § (1) bekezdés szerint szabadon
választható továbbképzési formákból egy
szakmai továbbképzési idıszak alatt legalább

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 6. §
(3)

Köztisztviselı

Építésügyi vizsga

ötöt kell teljesítenie azzal, hogy ebbıl legalább
kettıt a továbbképzési idıszak elsı két évében
kell teljesítenie.
(V-MJV-FK)
A szakmagyakorlási névjegyzéket vezetı szerv
igazolása alapján dönt a szabadon választható
továbbképzési kötelezettség alóli, a 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (3)
bekezdése szerinti, részbeni mentesítésrıl.
(V-MJV-FK)

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 6. §
(4)

Jegyzı

A szakmai továbbképzési kötelezettség
teljesítésérıl nyilvántartást vezet, amelynek
elızı évi állapotáról minden év március 1-jéig
összevont jelentést köteles küldeni az
építésügyért felelıs miniszternek.
(V-MJV-FK)

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 6. §
(6)

Jegyzı

A 2009. évben esedékes vizsgakötelezettek
névsorát legkésıbb 2008. augusztus 30-áig küldi
meg a vizsgaszervezınek.
(V-MJV-FK)

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Jegyzı

Az építménynek, építményrésznek a
használatbavételi, illetve a fennmaradási
engedélytıl, ennek hiányában az eredeti
rendeltetéstıl eltérı használatához - ha
jogszabály eltérıen nem rendelkezik - engedélye
szükséges.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (3)

Jegyzı

Ha az építmény, építményrész 47. § (1)
bekezdés d) pont szerinti felújítása, átalakítása a
településkép elınyösebb kialakítása
szempontjából vagy településrendezési okokból
vált szükségessé, ezek költségei, továbbá az
építmény használatának az átalakítás miatt
történt korlátozásából eredı károk megtérítése a munkálatok elvégzése folytán bekövetkezett
értékemelkedés levonásával - terheli.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (3)

Képviselı-testület

Ha a településkép elınyösebb kialakítása
céljából vagy településrendezési okokból az
építmény, építményrész lebontása vált
szükségessé, a tulajdonost a kisajátítási
kártalanításra vonatkozó szabályok szerint
kártalanítani kell.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (4)

Képviselı-testület

Feladata a helyi építészeti örökség értékeinek
feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása,

1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az épített környezet fenntartása, használata és
értékeinek védelme

fenntartása, fejlesztése, ırzése, védelmének
biztosítása.
(K-V-MJV-FK-F)
A helyi védetté nyilvánításról vagy annak
megszüntetésérıl, továbbá a védettséggel
összefüggı korlátozásokról és kötelezettségekrıl
és támogatásokról rendeletben dönt.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Feladata a helyi védetté nyilvánítás szakmai
elıkészítése.
(K-V-MJV-FK)

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 3. §
(2)

Fıépítész

A kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt
együttmőködési kötelezettségre figyelemmel, a
helyi védettség településrendezési eljáráson
kívüli megszüntetésérıl szóló rendelet tervezetét
tájékoztatásul megküldi a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalnak.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (4)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Az építészeti örökség helyi védelmének
általános szabályai keretén belül szabályozhatja
különösen:
a) a helyi területi és egyedi védelem alá
helyezés, illetve a védelem megszüntetésének
általános rendjét és feltételeit,
b) a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi
kötelezettségét, illetve az ingatlan
rendeltetésszerő használatához szükséges
mértéket meghaladó költségeinek
megtérítését.
c) a kedvezmények mértékét és módját,
d) reklám, hirdetıberendezés vagy más, az
építményen vagy attól különállóan megjelenı
berendezés vagy tárgy elhelyezésére,
valamint a védett területekre és a védett
építményekre vonatkozó tiltást, korlátozást,
feltételeket.
(K-V-MJV-FK)

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 4. §
a)-d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi védelem alá helyezést, vagy annak
megszüntetését a helyi területi és a helyi egyedi
védelemre terjesztheti ki.
(K-V-MJV-FK)

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 5. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi területi védelem alá helyezésrıl szóló
önkormányzati rendelet az értékvizsgálat alapján
elıírhatja különösen:
a) a település jellegzetes szerkezetének,
telekosztásának, utcavonal-vezetésének
megırzését, illetve új telek kialakítása vagy
telekátalakítás során a védett
településszerkezet megtartását,

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 6. §
(1) a)-e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

b) azt a követelményt, hogy az új építményeket
a jellegzetes településkép, valamint az épített
és természetes környezet egységes
megjelenését biztosító módon kell építeni,
illetve a meglévıt fenntartani, bıvíteni,
átalakítani,
c) a településre jellemzı, hagyományos kerítésés kapuformák, építményfajták, valamint
növényzet megtartását,
d) azt a követelményt, hogy a közterületek
burkolatát, az utcabútorokat, a hirdetı
berendezéseket az utcakép jellegzetességének
megtartásával kell elhelyezni,
e) a hagyományos és jellegzetes növényzet
pótlását.
(K-V-MJV-FK)
A helyi egyedi védelem alá helyezésrıl szóló
rendeletben értékvizsgálat alapján elıírhatja
különösen:
a) a védelem alapját jelentı tömeg, tetıforma,
homlokzati jelleg megtartását (homlokzati
nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok
stb.),
b) a védelem alapját jelentı belsı kialakítás,
illetve a használati mód változásának
feltételeit,
c) bıvítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép
és településszerkezet védett értékeivel való
összhang követelményét,
d) egyes építmények, építményrészek bıvítése,
átalakítása során a védelem alapját képezı
részek megtartását.
(K-V-MJV-FK)

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 6. §
(2) a)-d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi védelem tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetnie.
(K-V-MJV-FK)

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 7. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi védelem alatt álló értékrıl nyilvántartást
kell vezetni meghatározott tartalommal.
(K-V-MJV-FK)

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 8. §
(1) a)-d), 8. § (2) a)-c), 8. § (3)-(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (1)

Jegyzı

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Az építésügy körébe tartozó közfeladatok
ellátásához szükséges azon területi, társadalmi,
környezeti, természeti és mőszaki adatokról,
amelyek a településrendezéshez és
településtervezéshez, az építészeti-mőszaki
tervezési, és építésügyi mőszaki szakértıi
tevékenységhez és az ezekhez esetenként
kapcsolódó tevékenységekhez, az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági tevékenységhez,
szakmagyakorlási jogosultságok

megállapításához és ellenırzéséhez, az építési
beruházások, építıipari kivitelezési
tevékenységek megvalósításához feltétlenül
szükségesek jogszabályban meghatározott
hatósági nyilvántartásokat vezetnek, adatokat
kezelnek.
(K-V-MJV-FK-F)
E rendeletben szabályozott nyilvántartásokba
való bejegyzés, annak módosítása és törlése
jogszabályban elıírt okiratba foglalt tényeken
alapulhat. A bejegyzés (módosítás, törlés) során
az alapul szolgáló okiratnak a nyilvántartás
tartalma szempontjából jelentıs tényeit és
adatait kell figyelembe venni.
(K-V-MJV-FK-F)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)

Jegyzı

A nyilvántartást - az alapjául szolgáló okiratok
hozzáférhetıségét figyelembe véve elektronikus úton naprakészen kell vezetni,
tárolni, feldolgozni.
(K-V-MJV-FK-F)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (2)

Jegyzı

A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a
bekövetkezett változások folyamatos követésére
és a nyilvántartásból történı elektronikus
adatszolgáltatásra.
(K-V-MJV-FK-F)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (3)

Jegyzı

Ha a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául
szolgáló, a nyilvántartás vezetését elıíró
jogszabályban meghatározott okiratot nem a
nyilvántartást vezetı szerv készíti, az okiratot
készítı szerv önkormányzati döntés esetén
legkésıbb a döntés hatálybalépéséig köteles
megküldeni a nyilvántartást vezetı szervnek.
(K)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 4. § (1)
a)

Jegyzı

A nyilvántartásból - ha e rendelet vagy más
jogszabály eltérıen nem rendelkezik - a kért
adathoz főzıdı érdekeltség igazolása vagy
valószínősítése esetén adatot szolgáltathat.
(V-MJV-FK)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (1)

Jegyzı

Ha az adatot nem érdekeltségre hivatkozással,
hanem kifejezetten mint közérdekő adatot vagy
közérdekbıl nyilvános adatot kérik kiadni, a
közérdekő adatokra irányadó törvényi szabályok
szerint kell eljárni. Ilyen esetben különös
figyelmet kell fordítani arra, hogy csak a
személyes adat törvényi fogalma alá nem esı
adat adható ki.
(V-MJV-FK)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (2)

Jegyzı

A nyilvántartásból személyes adat - ha törvény
másként nem rendelkezik - az érintett írásbeli

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (3)

Jegyzı

hozzájárulása esetén adható ki.
(V-MJV-FK)
Vezeti - településenként elkülönítve, az 1.
számú melléklet szerinti adattartalommal - az
illetékességi területén mőködı települési
önkormányzatok által megállapított helyi építési
szabályzatok, továbbá ezek módosításainak
nyilvántartását.
(V-MJV-FK)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §

Jegyzı

Vezeti
a) a helyi építészeti értékek védelmével
kapcsolatos nyilvántartásokat a 2. számú
melléklet szerinti adattartalommal,
b) az építmények nyilvántartását - ennek
részeként a lakásépítéssel (megszőnéssel)
kapcsolatos nyilvántartást - a 3. számú
melléklet szerinti adattartalommal,
c) a felvonók és mozgólépcsık (mozgójárdák),
valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések
nyilvántartását a felvonók és mozgólépcsık
központi nyilvántartására irányadó, külön
jogszabály szerinti adattartalommal,
d) a hatósági ellenırzések nyilvántartását a 4.
számú melléklet szerinti adattartalommal,
e) az építésügyi hatósági eljárások során
kiszabott építésügyi és eljárási bírságok,
valamint azok behajtásának nyilvántartását az
5. számú melléklet szerinti adattartalommal.
(V-MJV-FK)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7. § (1)

Jegyzı

A másodfokú építésügyi hatóságnak a tárgyévet
követı év január 15-ig köteles az összesített
nyilvántartási adatait elektronikusan
megküldeni.
(V-MJV-FK)

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7. § (3)

Jegyzı

A (3) bekezdés szerinti felhasználásról külön
jogszabály szerinti tartalmú szakmai és pénzügyi
beszámolót kötelesek készíteni a tárgyévet
követı év január 31-éig a miniszter számára.
(V-MJV-FK)

10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 3. §
(4)

Jegyzı

Az 58. § (1)-(2) bekezdésben említett
nyilvántartások, továbbá az építésügyi hatósági
eljárásokhoz szükséges ügyiratok az e
bekezdésben meghatározott adatokat
tartalmazhatják.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A törvény 58. § (2) bekezdésben megnevezett
nyilvántartásokban a személyes adatokat el kell
különíteni. A személyes adatokat csak az erre
jogszabályban felhatalmazottakkal, illetve az
érintett hozzájárulásával rendelkezıkkel lehet

1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (5)

Jegyzı

közölni.
(K-V-MJV-FK)
Helyi építési szabályzat, szabályozási terv
készítésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A területek felhasználásának, a telkek
alakításának, továbbá az építésnek a feltételeit és
módját a rendeletben foglaltak szerinti
településrendezési tervben (települészszerkezeti
és szabályozási terv), illetıleg helyi építési
szabályzatban kell meghatározni.
(K-V-MJV-FK-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A településrendezési tervekben, illetıleg a helyi
építési szabályzatban a rendelet 2. számú
melléklete szerinti meghatározásokat kell
alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A településrendezési terveket a rendelet 2.
számú melléklete szerinti jelkulcsok
alkalmazásával kell elkészíteni. Ha a helyi
adottságok szükségessé teszik az elıírt
jelkulcsok további jelkulcsokkal kiegészíthetık.
(K-V-MJV-FK-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A területfelhasználási egységeket a rendelet
rendelkezéseinek megfelelıen építési
övezetekre, illetıleg övezetekre kell tagolni.
(K-V-MJV-FK-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §
(1)-(2), 7. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az építési övezetre vonatkozóan meg kell
határozni, továbbá meg lehet határozni a
rendelet 7. § (3)-(5) bekezdésben foglaltakat.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §
(3), (5)

Képviselı-testület

Az övezetre vonatkozóan a rendelet 7. § (4)-(5)
bekezdésben foglaltakat meg lehet határozni.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §
(4)-(5)

Képviselı-testület

Meg kell állapítani a helyi építési
szabályzatban, szabályozási tervben az egyes
építési övezetek közmővesítettségének módját és
mértékét.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Képviselı-testület

A helyi építési szabályzatban, a szabályozási
tervben gondoskodni kell a település igazgatási
területén a klimatikus viszonyok megırzése,
javítása érdekében a telkek növényzettel fedett
részébıl, a zöldterületekbıl és az erdıkbıl álló
egységes zöldfelületi rendszer kialakításáról,
valamint az épített környezet alaktani és helyi
éghajlati jellegét meghatározó elemeinek a
megırzésérıl.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)
A helyi építési szabályzatban, szabályozási
tervben elı lehet írni, hogy az üdülıegységeket
csak csoportos formában vagy csak kivételesen
csoportos formában lehet elhelyezni.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 23.
§ (2)

Képviselı-testület

A helyi építési szabályzatban, szabályozási
tervben megengedhetı általános vagy kivételes
jelleggel olyan építmények elhelyezése, amelyek
a terület rendeltetésével összhangban vannak és
azt szolgálják, valamint sportépítmények
elhelyezése.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 23.
§ (3)

Képviselı-testület

A helyi építési szabályzatban, szabályozási
tervben minden esetben meg kell határozni a
különleges területek célját és használatuk
fajtáját, a beépítési elıírásait.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24.
§ (2)

Képviselı-testület

A helyi építési szabályzatban, szabályozási
tervben építési vonalat határozhat meg.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 34.
§ (2)

Képviselı-testület

Zártsorú beépítési mód esetén a helyi építési
szabályzat elıírhatja, hogy az épületek zárt sora
helyenként, a megengedett építménymagasság
legalább 2/3-a, de minimum 10,0 m-es
épületközzel szakadjon meg. Ha az épületköz
területe két telekre esik, abból legalább 30%ának, de minimum 3,0 m széles résznek egy
telekre kell esnie.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 34.
§ (3)

Jegyzı

Az elıkert és a hátsókert legkisebb mélységét a
helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben
állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35.
§ (2), (4)

Képviselı-testület

Az oldalkert legkisebb szélességét a helyi
építési szabályzat állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35.
§ (3)

Képviselı-testület

Az állattartás céljára szolgáló épületek,
helyiségek és melléképítmények építési telken
való elhelyezésénél irányadó védıtávolságokat
és más építési feltételeket - a közegészségügyi és
az állat-egészségügyi, továbbá a
környezetvédelmi követelmények
meghatározásával - az állattartásról szóló
rendeletben kell megállapítani.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36.
§ (5)

Képviselı-testület

Meghatározza helyi építési szabályzatban, hogy

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 39.

Képviselı-testület

közterületen, közterület alatt és közterület fölött
építményt, építményrészt elhelyezni, kialakítani
hogyan lehet.
(K-V-MJV-FK)

§ (1)

Rendeletben megállapítja a telek helyrajzi
számának, illetıleg az épület házszámának
feltüntetési módját.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40.
§ (6)

Képviselı-testület

A (2) bekezdés szerint számított
személygépkocsi elhelyezési kötelezettségtıl a
település sajátosságaira figyelemmel,
közlekedési vizsgálat alapján megállapított
parkolási rendelet - a 4. számú melléklet 1.
pontja alattiak esetében legfeljebb +50%-os, a
többi pont alattiak esetében legfeljebb
plusz/mínusz 50%-os eltéréssel - eltérı értékeket
is megállapíthat.
(K-V-MJV-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42.
§ (10)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi parkolási rendeletben szabályozva - ha a
település adottságai lehetıvé vagy szükségessé
teszik - a település egész vagy rész területén a
rendelet 40. § (2) bekezdés szerinti gépjármővárakozóhelyek (parkolók) kialakítását a
legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban vagy a
közterületek közlekedésre szánt területe egy
részének, illetıleg a közforgalom céljára átadott
magánút területe egy részének felhasználásával
az út kezelıjének hozzájárulásával
megengedheti.
(K-V-MJV-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42.
§ (11)
1990. évi LXV. törvény 63/A. § h)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A rendelet 42. § (11) bekezdésben foglalt
esetekben a várakozóhelyek (parkolók)
megépítése, továbbá azok használata és
fenntartása a parkolási rendeletben feltételekhez
köthetı.
(K-V-MJV-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42.
§ (11)
1990. évi LXV. törvény 63/A. § h)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az építményekhez biztosított gépjármő
elhelyezésen túlmenıen biztosítania kell a
település idegenforgalmi és központi szerepébıl
származó forgalom ellátását szolgáló
személygépjármő és autóbusz parkolóhelyeket,
az igényeknek megfelelıen, egyedi méretezés
szerint.
(K-V-MJV-FK-F)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42.
§ (12)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Különösen a városközpontok és egyéb történeti
városnegyedek tehermentesítése érdekében
biztosítania kell a közterületeken vagy ahhoz
csatlakozó területen kerékpárok elhelyezési
lehetıségét a helyi sajátosságoknak megfelelıen,
egyedi méretezés szerint.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42.
§ (13)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)
Rendeletben meghatározza, hogy mely
településrészen lehet telken szálláshely
szolgáltatásként lakókocsit és üdülısátrat
felállítani.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 43.
§ (1)

Képviselı-testület

A helyi építési szabályzatban meghatározhatja a
telek határvonalain létesíthetı kerítés
kialakítását.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 44.
§ (6)

Képviselı-testület

Már kialakult beépítés esetén - a helyi
szokásoknak megfelelıen - a helyi építési
szabályzatban az oldalkerítés megépítésének és
fenntartásának kötelezettségét a rendelet 44. §
(9) bekezdésben foglaltaktól eltérıen is
meghatározhatja.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 44.
§ (9)

Képviselı-testület

Üdülıterületen a helyi építési szabályzatban a
rendelet 44. § (13) bekezdésében foglaltaktól
eltérıen is meghatározhatja kerítés létesítését.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 44.
§ (13)

Képviselı-testület

Helyi építési szabályzatban településrendezési
vagy biztonsági okokból lejtıs terepen a telek
határain támfal, illetve rézső építését rendelheti
el. Meghatározhatja a támfal kialakításának
módját és anyagát is.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 45.
§ (3)-(5)

Képviselı-testület

Helyi építési szabályzat hiányában
településrendezési vagy biztonsági okokból
lejtıs terepen a telek határain támfal, illetve
rézső építését rendelheti el. Meghatározhatja a
támfal kialakításának módját és anyagát is.
(V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 45.
§ (3)-(5)

Jegyzı

Helyi építési szabályzatban, szabályozási
tervben települési (kommunális) hulladék
elhelyezésére területet jelöl ki.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 49.
§ (1)

Képviselı-testület

Az e rendelet II-III. fejezetében meghatározott
településrendezési követelményeknél szigorúbb
követelményeket a helyi építési szabályzat
állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 111.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az (1) bekezdés szerinti követelményeknél
megengedıbb követelményeket a helyi építési
szabályzat akkor állapíthat meg, ha
a) azt különleges településrendezési okok vagy
a kialakult helyzet indokolja, továbbá

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 111.
§ (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

b) közérdeket nem sért, valamint
c) biztosított, hogy a 31. § (1) bekezdésében
foglalt követelmények teljesülnek, és ahhoz
az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése
szerinti szakmai véleményt adó hozzájárult.
(K-V-MJV-FK-F)
Az eltérı megoldás engedélyezése iránti
kérelmet és mellékleteit továbbítja az érintett
szakhatóság(ok) részére, és szükség szerint
tájékoztatást ad a helyi adottságokról és a
kérelemre vonatkozó mőszaki véleményérıl.
(K-V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 111.
§ (5)

Jegyzı

Az eltérı megoldás engedélyezésérıl vagy
megtagadásáról érdemben az elvi építési, építési,
fennmaradási engedélyrıl szóló határozatában
dönt.
(V-MJV-FK)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 111.
§ (6)

Jegyzı

A védelem alá vonni tervezett lelıhely régészeti
védıövezetéhez tartozó ingatlanok tulajdonosait
a védetté nyilvánítás elıkészítésének
megindításáról a helyben szokásos módon
(hirdetmény útján) értesíti.
(K-V-MJV-FK)

2001. évi LXIV. törvény 14. § (2)

Képviselı-testület

Köteles a bejelentés alapján az illetékes
múzeumot és a tevékenység jellege szerint
illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni.
(K-V-MJV-FK)

2001. évi LXIV. törvény 24. § (4)

Jegyzı

A védelem alá vonni tervezett mőemléki
jelentıségő területen és mőemléki környezetben
álló ingatlanok tulajdonosait a védetté
nyilvánítás elıkészítésének megindításáról a
helyben szokásos módon (hirdetmény útján)
értesíti.
(K-V-MJV-FK)

2001. évi LXIV. törvény 29. § (3)

Képviselı-testület

Ha a települési önkormányzat rendeletével
jóváhagyott helyi építési szabályzattal vagy
szabályozási tervvel (a fıváros esetében
szabályozási kerettervvel) érintett terület utóbb
válik mőemléki jelentıségő területté, úgy a
védettséget kihirdetı miniszteri rendelet
hatálybalépésétıl számított 6 hónapon belül a
helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben
(a fıváros esetében szabályozási kerettervben) a
védettség tartalmának megfelelı változtatásokat
át kell vezetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2001. évi LXIV. törvény 39. § (2)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos
feladat- és hatáskörök

2001. évi LXIV. törvény 66. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester

A területi fıépítésszel, valamint az érintett
önkormányzatok fıépítészeivel együttmőködve
elısegítik az illetékességi területet érintı területés településrendezési tervek összhangjának
kialakítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) a)

Fıépítész

Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési
tervek hatályosulását, tapasztalatairól évente
tájékoztatást ad, illetve négyévente összefoglaló
jelentést készít a képviselı-testület (közgyőlés)
részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) b)

Fıépítész

Külön jogszabályban foglaltak szerint,
illetékességi területét érintıen
- helyi önkormányzati tervtanácsot mőködtethet,
- kezdeményezheti a feladatkörével összefüggı
tervek központi, területi vagy önkormányzati
tervtanácson történı megtárgyalását,
- tanácskozási joggal részt vesz a terület-, illetve
a településrendezési tervek, valamint az egyedi
építési - ideértve a mőemléki - ügyekkel
foglalkozó
tervtanácsokon.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) c)

Fıépítész

Elıkészíti az önkormányzat helyi építészeti
értékek védelmével kapcsolatos szabályozását,
és figyelemmel kíséri annak érvényesülését,
gondoskodik az azokkal összefüggı
nyilvántartás vezetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) c)

Fıépítész

Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti
a terület, illetve a település egységes táji és
építészeti arculatának alakítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) f)

Fıépítész

Részt vesz - bírálóbizottsági tagként - az
önkormányzat illetékességi területét érintı
településrendezési, építészeti, valamint köztéri
mőalkotás létesítésével és elhelyezésével
kapcsolatos képzımővészeti és építészeti (terv)
pályázatok elbírálásában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) g)

Fıépítész

Kötelezı az örökségvédelmi hatástanulmány
elkészítése a településrendezési eljárás (a
településfejlesztési koncepció, a
településrendezési terv, a helyi építési szabályzat
és szabályozási terv) során.
(K-V-MJV-FK-F)
Önkormányzati fıépítész feladat- és hatáskörei

Közremőködik a terület- és településrendezési
tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson
alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel
kapcsolatosan felmerülı költség megállapítására
vonatkozó helyi szabályok kialakításában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) h)

Fıépítész

Részt vesz - szükség szerint együttmőködve - az
illetékességi területére vonatkozó területi és
települési információs rendszerek kialakításában
és mőködésében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
5. § (1) i)

Fıépítész

Döntésre elıkészíti a rendezés alá vonandó
területre vonatkozó javaslatot, az adott terület
sajátosságainak megfelelıen a rendezési tervnek
jogszabályban elıírt kötelezı munkarészein túl
szükséges részeit, valamint a tervezési megbízás
egyéb feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (1) a)

Fıépítész

Tájékoztatást ad az érdekelt államigazgatási
szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek,
érdek-képviseleti szervek, valamint - a megyei
fıépítésszel együttmőködve - a szomszédos és
az érintett egyéb települések önkormányzati
szervei részére a tervek készítésének céljáról.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (1) b)

Fıépítész

A település rendezési terveinek és helyi építési
szabályzatának készítése során együttmőködik a
tervezıvel és képviseli az önkormányzat
érdekeit.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (1) c)

Fıépítész

Szervezi és irányítja a településrendezési tervek
véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a
tervek készítésének nyilvánosságát.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (1) d)

Fıépítész

A véleményezési eljárás befejezését követıen a
beérkezett észrevételek figyelembevételével a
településrendezési terveket jóváhagyásra
elıkészíti, és döntésre elıterjeszti.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (1) e)

Fıépítész

Gondoskodik a jóváhagyás során hozott
változások átvezetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (1) f)

Fıépítész

A jóváhagyást követıen tájékoztatást ad a
településrendezési terv tartalmáról.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (1) g)

Fıépítész

Együttmőködik az illetékes földhivatallal, az
építésügyi nyilvántartást vezetı és alkalmazó

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (2)

Fıépítész

építésügyi nyilvántartást vezetı és alkalmazó
intézményekkel, az építésügyi és más
hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra
jogosult államigazgatási szervekkel.
(K-V-MJV-FK-F)

6. § (2)

Részt vesz a településpolitikai,
településfejlesztési, településüzemeltetési és az
önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási
programjának elkészítésében és egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók települést érintı
részeinek összehangolásában és
véleményezésében. Szakmai véleményével segíti
az önkormányzatnak az elızıekkel kapcsolatos
döntéseinek elıkészítését, állásfoglalásainak
kialakítását.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (3)

Fıépítész

Illetékességi területét érintıen helyi rendeletben
meghatározott módon
- feladat- és hatáskörét érintı részletekre
vonatkozóan tájékoztatást ad a települési
önkormányzatnak az egyedi hatósági
ügyekben kialakítandó véleményéhez,
- közremőködik a település jellemzı szerkezetét
és a településképet befolyásoló, illetve
meghatározó egyedi építményekkel
összefüggı - a hatósági döntést megelızı egyeztetési eljárásban,
- szakmai tanácsadást nyújt az építtetık és a
tervezık számára.
(K-V-MJV-FK-F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
6. § (4) a)-c)

Fıépítész

A kerületi fıépítészekkel való megállapodás
alapján, velük együttmőködve - a megállapodás
keretei között - gondoskodik a fıvárosi és a
kerületi tervek összhangjáról.
(F)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 6. § (5) b)

Fıépítész

Ellátja a megye területrendezési terveinek
elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó
megbízással összefüggı feladatokat.
(M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
7. § (1) a)

Fıépítész

Elıkészíti az országos és kiemelt térségekre
vonatkozó területrendezési tervek, valamint az
ágazati fejlesztési koncepciók és programok
megyét érintı munkarészeivel kapcsolatos
megyei egyeztetést és a megyei közgyőlés
állásfoglalását.
(M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
7. § (1) b)

Fıépítész

Közremőködik a megyei közgyőlés megyei és
kistérségi területfejlesztési koncepciókkal
kapcsolatos döntéseinek, illetıleg
állásfoglalásainak kialakításában.

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
7. § (1) c)

Fıépítész

(M)
Illetékességi területét érintıen
- helyi rendeletben meghatározott módon
közremőködik a több települést érintı
településrendezési, fejlesztési, értékvédelmi és
egyedi hatósági ügyekben,
- felkérésre szakmai tanácsadást nyújt azoknak
a települési önkormányzatoknak, ahol nem
mőködik települési fıépítész.
(M)

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 1. § (1),
7. § (2) a)-b)

Fıépítész

Az 1. § (1) bekezdés c), d), f), g) pontja szerinti,
az építésügyi hatósághoz benyújtott szakértıi
vélemények (szakvélemények), nyilatkozatok
egy példányát a használatbavételi vagy
fennmaradási engedély jogerıssé, illetve
végrehajthatóvá válását követı 30 napon belül a
(2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs
Központ részére ingyenesen átadni, illetve
megküldeni.
(V-MJV-FK)

277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §
(1) b), (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 1. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti helyi
építészeti, természeti értékek védelmét elrendelı
döntést, valamint a településrendezési
eszközöket az önkormányzat döntését követı 30
napon belül a rendelettel vagy határozattal együtt
egy példányban a (2) bekezdés szerint köteles a
Dokumentációs Központ részére ingyenesen
átadni, illetve megküldeni.
(K-V-MJV-FK)

277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §
(1) f), (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A naptári negyedévben jogerıssé és
végrehajthatóvá vált azon építési, módosított
építési, továbbépítési, használatbavételi és
fennmaradási engedélyek jegyzékét, amelyek
esetében kivitelezési dokumentáció készítése
kötelezı, illetve amelyeknél az engedélyezési
eljárásban szakvélemény készült, a negyedévet
követı hó 15-ig köteles a Dokumentációs
Központnak megküldeni.
(V-MJV-FK)

277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A (3) bekezdés szerinti jegyzéknek az e
bekezdésben foglaltakat kell tartalmaznia.
(V-MJV-FK)

277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés
körébe tartozó dokumentumok központi
nyilvántartásával kapcsolatos feladat és
hatáskörök

Egyéb feladat- és hatáskörök
Tanúsítási szolgáltatást folytathat, feltéve, ha a

tevékenység ellátásához az (1) bekezdésben
elıírt feltételeknek megfelelı tanúsítót
foglalkoztat vagy megbíz.
(K-V-MJV-FK)

(4) a)

Egyéb építésügyi és területfejlesztési, területrendezési feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Együttmőködve, összehangoltan látják el a
területfejlesztési és területrendezési feladatokat
az állami szervekkel, a természetes személyekkel
és szervezeteikkel, a gazdálkodást végzı
szervezetekkel, az érdekvédelmi szervezetekkel,
valamint más intézményekkel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXI. törvény 4. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Részt vesz az Országos Területfejlesztési
Tanács munkájában.
(F)

1996. évi XXI. törvény 8. § (1) e)

Fıpolgármester

A közös területfejlesztési célok kidolgozására és
megvalósítására jogi személyiséggel rendelkezı
területfejlesztési társulást hozhatnak létre.
(K-V-MJV-FK-F)

1996. évi XXI. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kezdeményezheti a település másik kistérségbe
történı átsorolását.
(K-V-MJV)

1996. évi XXI. törvény 10/B. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában
szavazati joggal rendelkezı tagként vesz részt.
(K-V-MJV)

1996. évi XXI. törvény 10/D. § (1) a)

Polgármester

Az elnök megválasztásáig az elnök feladatait
ellátja.
(K-V-MJV)

1996. évi XXI. törvény 10/D. § (4)

Polgármester

Egyetértési joggal rendelkezik az (1)
bekezdésben meghatározott feladatok, valamint
az elnökségre át nem ruházható feladatokkal
kapcsolatos döntések tekintetében.
(MJV)

1996. évi XXI. törvény 10/E. § (1)

Polgármester

A kistérségi fejlesztési tanács feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt.
(K-V-MJV)

1996. évi XXI. törvény 10/E. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elkészíti a megye területére vagy térségére a
területrendezési tervet.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Összehangolja területileg - a hosszú távú
elırejelzések alapján - a kötelezıen ellátandó
feladatait, különösen az oktatási, a
közmővelıdési, az egészségügyi, a szociális, az
épített és természeti környezet védelmével
kapcsolatos, az idegenforgalmi, illetve
közszolgáltatási feladatait, biztosítja azok
összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és
foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Koordinálja a megye települési önkormányzatai
felkérése alapján a települések fejlesztési
tevékenységét.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Együttmőködik a megyei jogú város
önkormányzatával és az érintett települések
önkormányzataival a területrendezési tervek
város környéki összehangolása érdekében.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Együttmőködik a megye gazdasági szereplıivel.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Részt vesz a Központi Statisztikai Hivatal
megyei igazgatóságaival és más területi
adatgyőjtı szervezetekkel együttmőködve a
területi információs rendszer kialakításában és
mőködtetésében információkat biztosít a területi
tervek készítéséhez.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) f)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elısegíti - a települési önkormányzatok
felkérése alapján - a helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak szervezıdését.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) g)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodik a településrendezési terveknek a
megyei területrendezési tervekkel való
összhangjáról.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) h)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Együttmőködik a többi érintett megyei
önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem tartozó
kiemelt térségek összehangolt tervezése
érdekében.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) i)

Közgyőlés

Állást foglal a megyei területfejlesztési tanács
döntését megelızıen a megye hosszú távú
területfejlesztési koncepciójáról, a megyei
területfejlesztési tanács döntését követıen
elfogadja annak az önkormányzatra vonatkozó
részét.

1996. évi XXI. törvény 11. § (2) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(M)
Elfogadja a 6. § d) pontjában foglaltak
kivételével - az érintett települési
önkormányzatok véleményeinek kikérésével - a
megyei területrendezési terveket.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (2) b)

Közgyőlés

Véleményezi az illetékességi területét érintı
terveket.
(M)

1996. évi XXI. törvény 11. § (2) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodik a megyei területfejlesztési tanács
mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezetrıl a
tagsággal rendelkezı szervekkel együtt.
(K-V-MJV-M)

1996. évi XXI. törvény 12. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Tagja a megyei területfejlesztési tanácsnak.

1996. évi XXI. törvény 14. § (1) a)-b)

Megyei közgyőlés elnöke
Polgármester

Elnöke a megyei területfejlesztési tanácsnak.
(M)

1996. évi XXI. törvény 14. § (3)

Megyei közgyőlés elnöke

Köteles rendszeresen, de legalább évente
egyszer beszámolni a közgyőlésnek a megyei
területfejlesztési tanács munkájáról és a képviselt
álláspontjáról.
(MJV-M)

1996. évi XXI. törvény 14. § (8) a)-b)

Megyei közgyőlés elnöke
Polgármester

A fıváros területén - a kerületi önkormányzatok
hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok
kivételével - a megyei területfejlesztési -, illetve
kistérségi fejlesztési tanácsok e törvény szerinti
feladatait ellátja.
(F)

1996. évi XXI. törvény 15/A. § (1)

Közgyőlés

A fıváros területét és a fıváros vonzáskörzetét
érintı fejlesztésekkel és programokkal
kapcsolatban együttmőködik az érintett
önkormányzatokkal, kistérségi fejlesztési
tanácsokkal, megyei területfejlesztési tanáccsal
és a regionális fejlesztési tanáccsal.
(F)

1996. évi XXI. törvény 15/A. § (2)

Közgyőlés

A Fıvárosi Önkormányzat és az érintett megyei
területfejlesztési tanács közremőködésével a
fıvároson kívüli helyi önkormányzatokkal
fıváros környéki társulást hozhatnak létre a
területfejlesztési feladatok ellátására.
(FK)

1996. évi XXI. törvény 15/A. § (3)

Képviselı-testület

A területüket érintı fejlesztési programok
tárgyalása során a térségi fejlesztési tanácsban
tanácskozási joggal részt vehetnek.
(FK)

1996. évi XXI. törvény 15/B. § (11)

Polgármester

(MJV-M)

Egyetértési jogot gyakorol a tanács döntései
tekintetében.
(F)

1996. évi XXI. törvény 15/B. § (14)

Fıpolgármester

A (2) bekezdésben foglalt feladatokon
túlmenıen megállapodhat, mely további
feladatot látnak el a regionális fejlesztési tanács
keretében.
(F)

1996. évi XXI. törvény 17. § (5)

Közgyőlés

A regionális fejlesztési tanács munkájáról és a
képviselt álláspontjáról rendszeresen, de évente
legalább egyszer köteles beszámolni.
(MJV-F)

1996. évi XXI. törvény 17. § (14) b)

Polgármester,
Fıpolgármester

Tagja a regionális fejlesztési tanácsnak.
(MV-F)

1996. évi XXI. törvény 17. § (6) d), g)

Polgármester, Fıpolgármester

A regionális fejlesztési tanács munkájáról és a
képviselt álláspontjáról a megyei jogú város
közgyőlésének rendszeresen, de évente legalább
egyszer köteles beszámolni.
(MJV)

1996. évi XXI. törvény 17. § (9) d)

Polgármester

Létrehozhatnak sajátos területfejlesztési céljaik
érdekében ipari parkokat és egyéb fejlesztési
egységeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXI. törvény 22. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A terv elfogadásáról szóló rendeletét a miniszter
állásfoglalásának beszerzését követıen
fogadhatja el.
(M)

1996. évi XXI. törvény 23/C. § (5)

Közgyőlés

A terv elfogadásáról szóló rendeletét a
kihirdetéstıl számított 15 napon belül megküldi
a miniszternek.
(M)

1996. évi XXI. törvény 23/C. § (6)

Közgyőlés

A terv elfogadásáról szóló rendeletet
elızményeivel (tervjavaslattal, az elfogadott és el
nem fogadott vélemények indokolásával, az
állami fıépítész szakvéleményével és a miniszter
állásfoglalásával) együtt küldi meg a
közigazgatási hivatal vezetıjének.
(M)

1996. évi XXI. törvény 23/C. § (7)

Fıjegyzı

Pályázhatnak az „Ipari Park” cím elnyerésére.

186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §
(3) g)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Együttmőködést kifejezı szándéknyilatkozatot
tesz a vállalkozási övezet kijelölését célzó
javaslathoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Részt vesz az országos területfejlesztési
koncepció egyeztetésében.
(MJV-M-F)

184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Közgyőlés

Véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó
területfejlesztési koncepciót és programot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Véleményezi a megyei területfejlesztési
koncepciót és programot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Véleményezi a kistérségi területfejlesztési
koncepciót és programot.
(K-V-MJV-FK)

184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közösen dolgozzák ki a több megye közös
területrendezési tervét és az illetékességi
területükre vonatkozó részét összehangoltan
hagyják jóvá.
(M)

184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. §
(1)

Közgyőlés

Kidolgozza a megye területrendezési tervét.
(M)

184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. §

Közgyőlés

Gondoskodik az elfogadott területi terv
közzétételérıl.

184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 21. §
(2) a)-b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-M)
Kérelmezheti a területrendezési hatósági eljárás
megindítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Gazdasági kamarák
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A gazdasági kamarákkal kapcsolatos feladatés hatáskörök
A gazdasági kamarák (1) bekezdés h) pontja
szerinti kezdeményezése alapján köteles a
megfelelı eljárást lefolytatni és annak
eredményérıl a kamarát is írásban tájékoztatni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi CXXI. törvény 10. § (3)

Jegyzı

Gazdasági elıterjesztésnek a helyi
önkormányzat képviselı-testületéhez való
benyújtása elıtt meg kell kérni a helyi
önkormányzat területén mőködı, érdekelt
gazdasági érdek-képviseleti szervezet, valamint a
gazdasági kamara véleményét.

1999. évi CXXI. törvény 37. § (4)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Bizottság elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a gazdasági érdek-képviseleti szervezet vagy
a gazdasági kamara véleménye az elıterjesztı
véleményétıl a lényeges kérdésekben eltér,
akkor az elıterjesztésben a véleményeltérésrıl a
képviselı-testületet tájékoztatni kell. A gazdasági
elıterjesztésre beérkezett el nem fogadott
véleményekrıl és annak szakmai indokairól az
érdekelt országos gazdasági kamarát, illetve az
országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetet
tájékoztatni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi CXXI. törvény 37. § (8)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Bizottság elnöke

Fogyasztóvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Önkéntesen és a kamarával történı
megállapodás alapján részt vállalhatnak a
békéltetı testület mőködtetésének feladataiból.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CLV. törvény 18. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Segíthetik a fogyasztók önszervezıdéseit,
támogathatják a fogyasztóvédelmi társadalmi
szervezetek helyi érdekérvényesítı
tevékenységét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CLV. törvény 44. § (1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A lakosság igényeitıl függıen fogyasztóvédelmi
tanácsadó irodát mőködtethetnek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CLV. törvény 44. § (1) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elımozdítják és támogatják a fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek az 1997. évi CLV. törvény 45. §ában rögzített tevékenységét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CLV. törvény 45. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Bányászat
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Bányászattal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Az 1993. évi XLVIII. törvény 38/A. § (1)
bekezdésében foglalt jogok engedélyezéséhez
elızetesen hozzájárul.
(K-V-MJV-F)

1993. évi XLVIII. törvény 38/A. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Építési tilalmat vagy korlátozást rendelhet el a
bányatelek határai közt fekvı építési telekre a
bányavállalkozó kérelmére.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi XLVIII. törvény 39. § (2)

Jegyzı

A bányászati tevékenység befejezése után a
1993. évi XLVIII. törvény 39. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
elrendelt építési tilalom vagy korlátozás abban az
esetben szüntethetı meg, ha a bányakapitányság
megkereste az illetékes földhivatalt a
bányateleknek az ingatlan-nyilvántartásból való
törlése végett.
(K-V-MJV-FK)

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 24. §
(2)

Jegyzı

Figyelembe kell venni a területrendezési tervek,
illetıleg a településrendezési eszközök
kidolgozásánál - a bányafelügyelet javaslatára az ipari vagyont tartalmazó területeket. A
területrendezési tervekben, illetıleg a
településrendezési eszközökben bányamővelés
céljára fenntartott területen területfelhasználási,
illetıleg építési korlátozásokat lehet életbe
léptetni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi XLVIII. törvény 39. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hozzájárul közüzemi vízellátást szolgáló
létesítmények megszüntetéséhez vagy
közérdekbıl történı további üzemeltetéséhez, ha
a bányafelügyelet engedélyezi a föld alatti
bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítására készített mőszaki tervet.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi XLVIII. törvény 42. § (3)-(4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Bányászati elıkutatással érintett ingatlan
tulajdonosaként (használójaként) megállapodást
köt az elıkutatást végzıvel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XLVIII. törvény 4. § (1)
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Nyilvántartást vezet a föld alatti tároló
térségekrıl.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi XLVIII. törvény 46. § (2)

Jegyzı

Gázenergia-felhasználás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Gázenergia felhasználásával kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
A határozatát a Ket. 101. §-a (2) bekezdésének
c) pontja alapján fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XLII. törvény 47. § (4)

Jegyzı

A védendı fogyasztói körbe tartozás igazolására
- a védendı fogyasztó kérelmére - igazolást ad ki
arról, hogy a kérelem benyújtásakor a védendı
fogyasztó részesül az adott ellátásban. Az
igazoláson köteles feltüntetni, hogy az igazolást
mely felhasználási helyen történı felhasználásra
adta ki. Ugyanazon fogyasztónak egyidejőleg
csak egy felhasználási hely tekintetében adhat ki
igazolást.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XLII. törvény 47/B. § (2), (3)

Gyámhivatal, Jegyzı

Amennyiben az érintett fogyasztó vagy a
háztartásában élı személy - a 34/B. § (1)
bekezdés a)-e) pontja szerinti fogyasztó esetében
a jegyzı nyilvántartása szerint, a 34/B. § (1)
bekezdés f)-g) pontja szerinti fogyasztó esetében
a gyámhivatal tudomása szerint - a 34/B. § (1)
bekezdése szerinti ellátások
a) valamelyikében részesül, arra jogosult, illetve
a 34/B. § (1) bekezdés g) pontja hatálya alá
tartozik (a továbbiakban e § és a 34/H. §
alkalmazásában együtt: ellátásban részesül), a a hatáskörébe tartozó ellátások vonatkozásában
- a (2) bekezdés szerinti értesítés
kézhezvételétıl számított 8 napon belül
felhívja az érintett fogyasztó figyelmét a GET
47. § (1) bekezdése szerinti
jogkövetkezményre, a védendı fogyasztókat
megilletı kedvezményekre, tájékoztatást nyújt
a védendı fogyasztók nyilvántartásába történı
felvétel kérelmezésének módjáról, továbbá a
fogyasztó részére megküldi a 11. számú
melléklet szerinti adatlapot, melyen az adott
fogyasztási hely tekintetében egyidejőleg
igazolja, hogy a fogyasztó a GET tekintetében
szociálisan rászoruló személynek minısül,
b) valamelyike iránt kérelmet nyújtott be, és
annak elbírálása folyamatban van, a jegyzı
vagy a gyámhivatal - a hatáskörébe tartozó
ellátások vonatkozásában - a (2) bekezdés
szerinti értesítés kézhezvételétıl számított 8
napon belül felhívja az érintett fogyasztó
figyelmét a GET 47. § (1) bekezdése szerinti
jogkövetkezményre, a védendı fogyasztókat
megilletı kedvezményekre, tájékoztatást nyújt
a védendı fogyasztók nyilvántartásába történı
felvétel kérelmezésének módjáról, továbbá a
fogyasztó részére megküldi a 11. számú
melléklet szerinti adatlapot,
és a fenti intézkedésekrıl a (2) bekezdés szerinti
értesítés kézhezvételétıl számított 14 napon
belül tájékoztatja a közüzemi szolgáltatót.
(K-V-MJV-FK)

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet
34/A. § (3)

Gyámhivatal, Jegyzı

Amennyiben a közüzemi szolgáltató (2)

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet

Gyámhivatal, Jegyzı

bekezdés szerinti értesítése olyan személyre
vonatkozik, aki a 34/B. § (1) bekezdése szerinti,
a jegyzı vagy a gyámhivatal hatáskörébe tartozó
ellátásban nem részesül, e körülmény
megállapítását követıen haladéktalanul
intézkedik az e személyre vonatkozóan kapott
adatok törlése iránt.
(K-V-MJV-FK)

34/A. § (6)

Amennyiben a szociálisan rászoruló
fogyasztónak az elosztói engedélyes értesítést
küldött elıre fizetı mérı felszerelésérıl és errıl
értesítette a jegyzıt, illetve a gyámhivatalt,
köteles a szociálisan rászoruló fogyasztót
tájékoztatni az igénybe vehetı ellátásokról és
szolgáltatásokról, azok jogosultsági feltételeirıl,
valamint megtenni azokat az intézkedéseket,
amelyek az érintett védendı fogyasztó, illetve a
vele egy háztartásban gázellátásban részesülık
életének, egészségének védelme érdekében
szükségesek.
(K-V-MJV-FK)

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet
34/D. § (1)

Gyámhivatal, Jegyzı

Villamosenergia-felhasználás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Amennyiben az érintett fogyasztó vagy a
háztartásában élı személy - a 30. § (1) bekezdés
a)-e) pontja szerinti fogyasztó esetében a jegyzı
nyilvántartása szerint, a 30. § (1) bekezdés f)-g)
pontja szerinti fogyasztó esetében a gyámhivatal
tudomása szerint - a 30. § (1) bekezdése szerinti
ellátások
a) valamelyikében részesül, arra jogosult, illetve
a 30. § (1) bekezdés g) pontja hatálya alá
tartozik (a továbbiakban e § és a 37. §
alkalmazásában együtt: ellátásban részesül), - a
hatáskörébe tartozó ellátások vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti értesítés
kézhezvételétıl számított 8 napon belül
felhívja az érintett fogyasztó figyelmét arra,
hogy a fizetési késedelem a VET 47. § (7)
bekezdésében foglalt feltételek fennállása
esetén a villamosenergia-ellátásból történı
kikapcsolást eredményezheti, tájékoztatást
nyújt a védendı fogyasztókat megilletı
kedvezményekrıl és a védendı fogyasztók
nyilvántartásába történı felvétel
kérelmezésének módjáról, továbbá a fogyasztó
részére megküldi a 23/a. számú melléklet
szerinti adatlapot, melyen az adott
felhasználási hely tekintetében egyidejőleg
igazolja, hogy a fogyasztó a VET tekintetében
szociálisan rászoruló személynek minısül,

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 24. §
(4)

Címzett
Gyámhivatal, Jegyzı

b) valamelyike iránti kérelmet nyújtott be, és
annak elbírálása folyamatban van, a jegyzı
vagy a gyámhivatal - a hatáskörébe tartozó
ellátások vonatkozásában - a (3) bekezdés
szerinti értesítés kézhezvételétıl számított 8
napon belül felhívja az érintett fogyasztó
figyelmét arra, hogy a fizetési késedelem a
VET 47. § (7) bekezdésében foglalt feltételek
fennállása esetén a villamosenergia-ellátásból
történı kikapcsolást eredményezheti,
tájékoztatást nyújt a védendı fogyasztókat
megilletı kedvezményekrıl és a védendı
fogyasztók nyilvántartásába történı felvétel
kérelmezésének módjáról, továbbá a fogyasztó
részére megküldi a 23/a. számú melléklet
szerinti adatlapot, és a fenti intézkedésekrıl a
(3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétıl
számított 14 napon belül tájékoztatja a
villamosenergia-kereskedıt.
(K-V-MJV-FK)
Amennyiben a villamosenergia-kereskedı (3)
bekezdés szerinti értesítése olyan személyre
vonatkozik, aki a 30. § (1) bekezdése szerinti, a
jegyzı vagy a gyámhivatal hatáskörébe tartozó
ellátásban nem részesül, e körülmény
megállapítását követıen haladéktalanul
intézkedik az e személyre vonatkozóan kapott
adatok törlése iránt.
(K-V-MJV-FK)

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 24. §
(7)

Gyámhivatal, Jegyzı

Amennyiben a szociálisan rászoruló
fogyasztónak az elosztó értesítést küldött elıre
fizetı mérı felszerelésérıl és errıl értesítette a
jegyzıt, illetve a gyámhivatalt, köteles a
szociálisan rászoruló fogyasztót tájékoztatni az
igénybe vehetı ellátásokról és szolgáltatásokról,
azok jogosultsági feltételeirıl, valamint megtenni
azokat az intézkedéseket, amelyek az érintett
védendı fogyasztó, illetve a vele egy
háztartásban villamos energia ellátásban
részesülık életének, egészségének védelme
érdekében szükségesek.
(K-V-MJV-FK)

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 32. §
(1)

Gyámhivatal, Jegyzı

Idegenforgalom
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Idegenforgalommal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Összehangolja - a kiemelt üdülıkörzetek
kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit
az országos érdekekkel.

1991. évi XX. törvény 66. § a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(F-M)
Gondoskodik az idegenforgalmi értékek
feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról.
(F-M)

1991. évi XX. törvény 66. § a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Véleményt nyilvánít a kiemelt üdülıkörzetek
fejlesztési koncepciójáról, programjáról.
(F-M)

1991. évi XX. törvény 66. § b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Összehangolja az idegenforgalom helyi
fejlesztését, és elemzi a terület
idegenforgalmának alakulását.
(F-M)

1991. évi XX. törvény 66. § c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kereskedelem, vendéglátás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Kereskedelemmel, vendéglátással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Az üzlet mőködéséhez szükséges feltételek - a
szakhatóság közremőködése esetén ideértve a
szakhatósági állásfoglalások bekérését is meglétét egy hatósági eljárás keretében, a
kereskedı kérelmére megvizsgálja.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 3. § (5)

Jegyzı

Amennyiben a kereskedı a 133/2007. (VI. 13.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének m) pontja
szerint helyszíni szemle megtartását kérte, a
kérelem beérkezését követıen helyszíni szemlét
köteles tartani, amelyrıl értesíti
a) a kérelmezıt;
b) az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül
szomszédos, az üzlettel közös határvonalú,
telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni
jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait,
használóit, kezelıit, társasház esetén a közös
képviselıt, illetve az intézıbizottság elnökét,
lakásszövetkezet esetén az elnököt);
c) az illetékes rendırkapitányságot és a
szakhatóságokat.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Jegyzı

Az értesítést - a szakhatóságoknak a kérelemben
megjelölt adatok és okiratok egyidejő
megküldésével - a helyszíni szemle megtartása
elıtt legalább nyolc nappal korábban küldi meg.
Az értesítésben felhívja az (1) bekezdés b)
pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy
távolmaradásuk a szemle megtartását nem
akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle
idıpontja elıtt a hozzá írásban beadott

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyzı

Jegyzı

észrevételeket a szemlén ismerteti.
(K-V-MJV-FK)
Az eljárás során

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Jegyzı

A helyszíni szemlén jegyzıkönyvben rögzíti a
véleményeket, valamint saját megállapításait, és
a jegyzıkönyv egy példányát a helyszíni
szemlére meghívottaknak a szemlét követı nyolc
napon belül megküldi.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. §
(5)

Jegyzı

Amennyiben a kereskedı a 3. § (2)
bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle
megtartását nem kérte, beszerzi a szakhatóságok
állásfoglalását és értesíti a 133/2007. (VI. 13.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában
megjelölteket.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. §
(6)

Jegyzı

Az üzlet mőködésének engedélyezése iránti
kérelem beérkezésétıl számított harminc napon
belül dönt a mőködési engedély megadásáról
vagy a kérelem elutasításáról.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §
(1)

Jegyzı

A mőködési engedélyt külön jogszabályban
meghatározott üzletkörökre adja ki. Az üzletben
kizárólag a mőködési engedélyben megjelölt, az
üzletkörhöz tartozó termékek forgalmazhatók.
Szakhatóság közremőködése esetén, amennyiben
a szakhatóság az üzletkörön belül egyes
termékek értékesítéséhez, illetve tevékenységek
végzéséhez nem járul hozzá, a mőködési
engedélyen megtiltja a termék értékesítését,
illetve a tevékenység folytatását.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 3. § (6)

Jegyzı

A mőködési engedély az e bekezdésben
meghatározottakat tartalmazza.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 3. § (7)

Jegyzı

a) a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdés b) pontjában megjelölt ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím,
székhely stb.), és a 133/2007. (VI. 13.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdésének e) és f)
pontjában foglaltak igazolásához szükséges
tulajdoni lapot, valamint
b) mozgóbolt esetében a kérelemben megjelölt,
a mozgóbolt mőködési területével érintett
települések jegyzıinek hozzájárulását
az illetékes földhivatal, illetve az érintett
települések (Budapesten a kerület) jegyzıinek
megkeresése útján hivatalból szerzi be.
(K-V-MJV-FK)

A mőködési engedély megadásával egyidejőleg
az üzletet a 3. melléklet szerint vezetett
nyilvántartásba veszi.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 3. § (8) a),
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §
(1)

Jegyzı

A mőködési engedélyen és a nyilvántartásban

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Jegyzı

Az üzletben folytatni kívánt tevékenység
végzéséhez, a kérelemben megjelölt termék
forgalmazásához szükséges okiratok, hatósági,
szakhatósági állásfoglalások, engedélyek,
valamint mozgóbolt esetében a 133/2007. (VI.
13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének b)
pontjában meghatározott hozzájárulás megléte
esetén, ha az más jogszabály elıírásaiba nem
ütközik, a mőködési engedély megadására
vonatkozó döntést és a nyilvántartásba történt
bejegyzést, valamint a mőködési engedélyt egy
határozattal adja ki.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Jegyzı

A mőködési engedély megadásáról vagy a
kérelem elutasításáról rendelkezı határozatot
közli
a) a kérelmezıvel;
b az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az
üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az
ingatlanok tulajdonosaival, használóival,
kezelıivel, társasház esetén a közös
képviselıvel, illetve az intézıbizottság
elnökével, lakásszövetkezet esetén annak
igazgatóságával);
c) az eljárásban közremőködött hatóságokkal,
szervekkel;
d) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal;
e) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fıfelügyelıség illetékes területi szervével;
f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatallal a hatáskörét érintı ügyekben;
g) az 5. mellékletben meghatározott üzlet
esetében a területileg illetékes vámhatósággal.
h) az üzlet helye szerint illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatósággal, a fıváros
területén a Fıvárosi Polgári Védelmi
Igazgatósággal, ha az üzletben vegyi árut,
festéket vagy veszélyes árut forgalmaznak.

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Jegyzı

a) mozgóbolt esetében „M”,
b) a nem e rendelet hatálya alá tartozó
alaptevékenységet végzı vállalkozás által
kiegészítı tevékenységként folytatott
kereskedelmi tevékenység esetén „K”
jelölést alkalmaz.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
Az üzletben folytatott tevékenységet, illetve
forgalmazott termékkört nem érintı, a 133/2007.
(VI.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének
a)-c), e)-f) és h)-i) pontjában megjelölt adatokban
történt változás esetén az adatváltozásokat
határozattal a nyilvántartásba bejegyzi.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §
(2)

Jegyzı

A mőködési engedély tartalmát is érintı, a
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdésének a)-c) és h) pontjában megjelölt
adatokban történı változás esetén a
nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a
korábban kiadott mőködési engedély
bevonásával egyidejőleg, a módosított adatoknak
megfelelı mőködési engedélyt egy határozattal
adja ki.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §
(3)

Jegyzı

Az üzletben folytatott tevékenységet, illetve
forgalmazott termékkört érintı, a 133/2007. (VI.
13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) és
g), valamint j)-k) pontjaiban megjelölt adatokban
történı változás, továbbá a mőködési engedélyen
nem engedélyezett termékkör, tevékenység
utólagos engedélyezése esetén a 133/2007. (VI.
13.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a szerinti
engedélyezési eljárás lefolytatásával a korábban
kiadott mőködési engedély bevonásával
egyidejőleg új mőködési engedélyt ad ki.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §
(5)

Jegyzı

A 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet 6. § (2)-(4)
bekezdésben meghatározott változásról, valamint
az üzlet (6) bekezdés szerinti megszüntetésérıl
haladéktalanul értesíti az engedélyezési
eljárásban közremőködött szakhatóságokat és
szervezeteket, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóságot, a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalt a hatáskörét érintı
ügyekben, valamint a vámhatóságot.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §
(7)

Jegyzı

Az alkalmi árusítás területén - az illetékes
rendırkapitányság, valamint a vámhatóság
elızetes írásbeli véleményének
figyelembevételével - a szeszes italok árusítását
írásban korlátozhatja vagy megtilthatja.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Jegyzı

A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 15. § (5)
bekezdésben megjelölt intézmények napi
mőködési idejének lejárta után történı szeszes
ital kimérést - a kimérés helye szerint illetékes

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 15. §
(6)

Jegyzı

rendırkapitányság, valamint a vámhatóság
elızetes írásbeli véleményének
figyelembevételével - engedélyezheti.
(K-V-MJV-FK)
A helyi sajátosságok figyelembevételével az
üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti)
nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4), 12. §
(5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Két évre visszamenıleg vizsgálhatja a vásárlók
könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli
vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 20. §
(3)

Jegyzı

A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
jogszabályi és hatósági elıírások megtartását
ellenırzi és - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel, továbbá törvény vagy
kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában eljár ezek megsértése esetén.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 9. § (1)
133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet 1/A. §
(1)

Jegyzı

A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
jogszabályi és hatósági elıírások megsértése
esetén, a külön jogszabályban foglaltak szerint:
a) elrendeli az üzlet ideiglenes bezárását,
b) elrendeli az üzlet azonnali bezárását,
c) korlátozza az üzlet éjszakai nyitva tartását,
d) kötelezı éjszakai zárva tartási idıszakot
állapít meg,
e) megtiltja vagy korlátozza a 6. § (6)
bekezdésében meghatározott hanghatást
okozó eszköz használatát,
f) megtiltja vagy korlátozza a vendéglátó
üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott
szolgáltatást, tevékenységet a külön
jogszabályban meghatározott veszélyes
mértékő zaj esetén,
g) megtiltja az engedély nélkül folytatott,
elıírásokba ütközı tevékenység végzését,
termékkör értékesítését,
h) visszavonja az üzlet mőködési engedélyét,
i) bírságot szab ki, illetve
j) a külön jogszabályban meghatározott egyéb
jogkövetkezményt alkalmaz.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 9. § (5)

Jegyzı

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (5)

Jegyzı

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajtható.
(K-V-MJV-FK)
Bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók
egészséges életkörülményeinek és a pihenéshez
való jogának biztosítása érdekében - a külön
jogszabályban meghatározott veszélyes mértékő

zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra
közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A
korlátozás keretében a jogsértı állapot
megszüntetéséig kötelezı éjszakai zárva tartási
idıszakot rendelhet el.
(K-V-MJV-FK)
Külön jogszabályban meghatározott veszélyes
mértékő zaj esetén megtilthatja vagy
korlátozhatja a kereskedı számára a hirdetés
vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló
hanghatásokat okozó eszköz használatát, ha az az
emberek nyugalmát jelentıs mértékben zavarja.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (6)

Jegyzı

Ha a kereskedı a tevékenységére, a
forgalmazott termékre, illetve annak árusítására
vonatkozó jogszabályi elıírásoknak nem tesz
eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi
feltételeknek nem felel meg, saját hatáskörében
hivatalból vagy a kereskedı tevékenységére, a
forgalmazott termékre, illetve annak árusítására
vonatkozó jogszabályi elıírások megtartásának
ellenırzésére egyébként jogosult más hatóság
kezdeményezésére határozattal, az észlelt
hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb
kilencven napra az üzletet ideiglenesen
bezárathatja, illetve a (4) bekezdésben foglaltak
szerint a mőködési engedélyt visszavonja és az
üzletet bezáratja.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. §
(3)

Jegyzı

A mőködési engedélyt visszavonja és az üzletet
bezáratja, ha
a) a kereskedı a jegyzınek a Kertv. 9. § (5)
bekezdés e)-g) pontja szerinti tiltó
határozatában a jogsértés megszüntetésére
elıírt határidın belül a megtiltott
tevékenységet tovább folytatja,
b) a (3) bekezdés szerinti jegyzıi határozatban
meghatározott idıtartam alatt nem tesz eleget
a határozatban foglaltaknak,
c) a mőködési engedély kiadásának feltételei
már nem állnak fenn;
d) az üzletben engedély nélkül mőködtetnek az
Szt. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti
pénznyerı automatát, vagy a szerencsejátékszervezı a játékadó-fizetési kötelezettségét
nem teljesítette,
e) a kereskedı az Szt. 29/A. §-ának (3)
bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a kereskedı a külön jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékő környezeti
zaj esetén, a lakók egészséges
életkörülményeinek és pihenéshez való

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. §
(4)

Jegyzı

jogának biztosítása érdekében, a jogsértı
állapot megszüntetéséig elrendelt kötelezı
éjszakai zárva tartási idıszak alatt engedély
nélkül továbbra is nyitva tart,
g) a kereskedı a külön jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékő környezeti
zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás
céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt,
használatának megtiltása ellenére tovább
használja.
(K-V-MJV-FK)
Amennyiben az ellenırzés során megállapítást
nyer, hogy a kereskedı mőködési engedéllyel
nem rendelkezı üzletben folytat kereskedelmi
tevékenységet, köteles az üzletet azonnal
bezáratni.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. §
(5)

Jegyzı

A mőködési engedély visszavonásáról és az
üzlet bezáratásáról szóló határozatát közli a
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdésében megjelölt személyekkel,
hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az egyéni
vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti
jegyzıvel, gazdasági társaság esetén az illetékes
cégbírósággal.
(K-V-MJV-FK)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. §
(6)

Jegyzı

Ellenırzi, hogy az üzlet feliratain az üzlet
elnevezését - a vállalkozás neve, a vezérszó és az
üzletben forgalmazott árura utaló árujelzı
kivételével magyar nyelven jelenítik-e meg.
(K-V-MJV-FK)

2001. évi XCVI. törvény 2. § (1), 4. § (2)

Jegyzı

Ellenırzi, hogy a közterületen, a középületeken,
a mindenki számára nyitva álló magánterületen
és épületeken elhelyezett, a polgárok
tájékoztatását szolgáló közleményeket tartalmazó
feliratokat magyar nyelven jelenítik-e meg, e
törvény elıírásait sértı felirat észlelése esetén
intézkedik a jogsértı állapot megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

2001. évi XCVI. törvény 3. §, 4. § (3) a)

Jegyzı

Kezdeményezheti az utazási vállalkozó
nyilvántartásból való törlését.
(K-V-MJV-FK)

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §
(5)

Jegyzı

Kérelmére a szállásadót a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályai szerint, közhitelő
hatósági nyilvántartásba veszi.
(K-V-MJV-FK)

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Jegyzı

A nyilvántartásba vételrıl igazolást ad a
szállásadónak a jogszabályban meghatározott
adattartalommal.

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Használatbavétel elıtt hitelesíti a
vendégkönyvet.
(K-V-MJV-FK)

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Jegyzı

A vendégkönyvet - a szállásadó kérelmére - a
tárgyév lezárása után záradékolja.
(K-V-MJV-FK)

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Jegyzı

Mint önkormányzati adóhatóság betekinthet a
vendégkönyvbe.
(K-V-MJV-FK)

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

A magánszállás nyilvántartását, valamint a 4. §
(3) bekezdésében foglalt jelentés adatait
statisztikai célokra a KSH, adónyilvántartási
célokra a székhelye szerint illetékes állami
adóhatóság rendelkezésére bocsátja.
(K-V-MJV-FK)

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 8. §

Jegyzı

A szállásadó bejelentését, miszerint
tevékenységét megszünteti, a nyilvántartásban
feltünteti.
(K-V-MJV-FK)

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 8/A.
§

Jegyzı

Kérelmére, közhitelő hatósági nyilvántartásba
veszi a nem üzleti célú közösségi, szabadidıs
szálláshely-szolgáltatót.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. §
(1), (5), 24. § (2)-(3)

Jegyzı

A szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba
felveszi, ha
a) a kérelem megfelel az (1) bekezdésben
foglaltaknak, és
b) a jegyzı a (4) bekezdés szerinti ellenırzés
során nem tárt fel olyan hiányosságokat,
amelyek miatt a 20. § (1) bekezdése alapján a
nyilvántartásból való törlésnek lenne helye,
feltéve, hogy az ellenırzést a nyilvántartásba
vételt megelızıen lefolytatta.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A.
§ (3)

Jegyzı

A kérelem benyújtását követı hatvan napon
belül ellenırzi, hogy a szolgáltató megfelel-e az
önminısítésben és a jogszabályokban
foglaltaknak.

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A.
§ (4)

Jegyzı

Törli a hatósági nyilvántartásból azt, aki
- a rendelet rendelkezéseinek a hatóság
felszólítása ellenére ismételten nem tesz
eleget,
- a vendégkönyvet nem hitelesítteti,
- aki a hatósági nyilvántartásból való törlését
kéri.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
Üdülı, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház,
kulcsosház, valamint pihenıház esetén a
nyilvántartásba vételrıl értesíti az e bekezdésben
felsorolt szerveket.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A.
§ (5)

Jegyzı

A szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplı
adatairól a nyilvántartásba vételt, illetve a
nyilvántartásba vett adatok módosítását követı
nyolc napon belül a szolgáltató részére - a 4.
számú melléklet szerint - igazolást állít ki.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C.
§

Jegyzı

Hitelesíti a vásárlók könyvét a használatba vétel
elıtt.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 18. §
(2)

Jegyzı

Ha ellenırzése során megállapítja, hogy a
szolgáltatás nem felel meg az e rendeletben elıírt
feltételeknek, a létesítmény, illetıleg berendezési
és felszerelési tárgyai állapota, minısége,
tisztasága, jogszabályba ütközik, a szolgáltatót
írásban, a kifogásolt állapot megszőntetésére
hívja fel.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 19. §
(3)

Ha a szolgáltató a felhívás kézhezvételétıl
számított 30 munkanapon belül a kifogásolt
állapotot nem szőntette meg, illetıleg a
szálláshely átminısítésérıl nem gondoskodott - a
20. §-ban foglaltak kivételével, a szolgáltató
egyidejő tájékoztatásával - a szálláshelyet
átminısíti.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 19. §
(5)

Jegyzı

A szolgáltatót törli a hatósági nyilvántartásból,
ha
a) a szálláshely a típusára (altípusára) a 2.
számú mellékletben meghatározott minısítési
követelményeknek három hónapnál hosszabb
ideig nem felel meg, illetve a szolgáltató az
önminısítésében foglaltaknak nem felel meg,
és a szálláshelyet nem lehet más típusba
(altípusba) átminısíteni, vagy azt a szolgáltató
nem fogadja el,
b) a szolgáltató a jegyzı, a 14/A. § (5)
bekezdése szerinti, illetve más hatóságok
ellenırzése során feltárt hiányosságot az elıírt
határidıre nem szünteti meg,
c) a tárgyévben haszonkulccsal növelt áron
értékesített férıhelyek száma meghaladja a 8.
§ (4)-(5) bekezdésében meghatározott
mértéket, illetve a haszonkulcs meghaladja a
8. § (6) bekezdésben meghatározott mértéket,

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 20. §
(1)

Jegyzı

d) azt a szolgáltató kérelmezi.
(K-V-MJV-FK)
A szolgáltatót ugyanazon szálláshely
vonatkozásában a törlést elrendelı határozat
jogerıre emelkedésétıl számított
a) két éven belül nem veheti újra
nyilvántartásba, ha a törlésre az (1) bekezdés
a)-b) pontja alapján került sor,
b) hat hónapon belül nem veheti újra
nyilvántartásba, ha a törlésre az (1) bekezdés
c)-d) pontja alapján került sor.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 20. §
(2)

Jegyzı

Üdülı, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház,
kulcsosház, valamint pihenıház esetén a törlésrıl
értesíti a 14/A. § (5) bekezdése szerinti
hatóságokat.
(K-V-MJV-FK)

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 20. §
(3)

Jegyzı

Az alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató
nyilvántartásba vételérıl és a nyilvántartásba vett
adatokról igazolást állít ki.
(V-MJV)

136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §
(1), (3)

Jegyzı

A nyilvántartásba vétel az 1. § (1) bekezdésének
aa)-af) pontjaiban meghatározott tevékenységi
típusokba sorolás alapján történik.
(V-MJV)

136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §
(4)

Jegyzı

A nyilvántartásba vett szolgáltató e rendeletben
foglalt kötelezettségeinek teljesítését ellenırzi.
(V-MJV)

136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Jegyzı

Törli a hatósági nyilvántartásból a szolgáltatót
az e rendeletben foglalt esetekben.
(V-MJV)

136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §
(2), (4)

Jegyzı

A hatósági nyilvántartásnak a 2. § (2)
bekezdésben meghatározott adatait - a
szolgáltató személyes adatait kivéve - statisztikai
célokra a Központi Statisztikai Hivatal
rendelkezésére bocsátja.
(V-MJV)

136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. §

Jegyzı

Gyermek- és munkahelyi étkeztetést ellátó
vendéglátóüzlet, jellemzıen élelmiszert árusító
üzlet és könyvesbolt vállalkozónak történı
értékesítéséhez akkor járul hozzá, ha az
szerzıdésben vállalja, hogy az üzletkört
meghatározott ideig, de legfeljebb öt évig csak a
települési önkormányzat hozzájárulásával
változtatja meg.

1990. évi LXXIV. törvény 3. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos
feladat- és

feladat- és hatáskörök
Ha a hatósági ellenırzés során az (1) bekezdés
a)-b) pontjában meghatározott valamely
körülmény fennállását megállapítja, a szolgáltató
hatósági nyilvántartásából való törlését
kezdeményezheti.
(K-V-MJV-FK)

14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 7. § (2)

Jegyzı

Telepengedélyezés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A telepengedély iránti kérelem beérkezését
követıen köteles meggyızıdni arról, hogy a
helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
meghatározott övezeti besorolás, illetıleg azok
hiányában az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben
feltüntetett telepen az adott tevékenység
végezhetı-e.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 5. § (1)

Jegyzı

Köteles a telepen helyszíni szemlét tartani,
amelyrıl értesíti az e bekezdésben felsoroltakat.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 5. § (2)

Jegyzı

Az értesítést - a 4. melléklet I., II., valamint III.
1. pontjában megjelöltek egyidejő
megküldésével - a helyszíni szemle megtartása
elıtt legalább 8 nappal küldi meg. Az
értesítésben felhívja a (2) bekezdés b) pontjában
megjelöltek figyelmét, hogy távolmaradásuk a
szemle megtartását nem akadályozza.
Távolmaradás esetén a szemle idıpontja elıtt az
írásban beadott észrevételeket a szemlén
ismerteti.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 5. § (3)

Jegyzı

A teleppel közvetlenül szomszédos - közös
határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak adatait, valamint a 4.
melléklet III. 2. és III. 3. pontjában foglaltak
igazolásához szükséges tulajdoni lap másolatot
hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése
útján vagy a TakarNET használatával szerzi be.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 5. § (4)

Jegyzı

A helyszíni szemlén a jegyzıkönyvben rögzíti a
véleményeket és saját megállapításait, a
jegyzıkönyv egy-egy példányát megküldi a (2)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 5. § (6)

Jegyzı

bekezdésben megjelölteknek.
(V-MJV-FK)
A telepengedélyt akkor adja ki, ha a
szakhatósági hozzájárulások, illetve az 5. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján megállapítja,
hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi
elıírásoknak.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 6. § (1)

Jegyzı

A telepengedély kiadásáról hozott határozatában
- vagy késıbb a hatósági ellenırzések
megállapításai alapján - megfelelı határidı
kitőzésével kötelezheti a telepengedély
jogosultját meghatározott átalakítások vagy
változtatások elvégzésére, illetve intézkedések
megtételére.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 6. § (2)

Jegyzı

A telepet - telepengedély-köteles tevékenység
esetében a telepengedély megadásával
egyidejőleg, bejelentés-köteles tevékenység
esetében a (2) bekezdésben meghatározott
feltétel fennállásának vizsgálatát követıen
haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett
nyilvántartásba veszi. Az általa vezetett
nyilvántartást az interneten közzéteszi.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 7. § (1)

Jegyzı

Bejelentés-köteles tevékenység esetében
haladéktalanul köteles meggyızıdni arról, hogy
a helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
meghatározott övezeti besorolás, illetıleg azok
hiányában az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben
feltüntetett telepen az adott tevékenység
végezhetı-e. Amennyiben megállapítja, hogy az
adott tevékenység a telepen nem végezhetı, az
ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet
bezáratja.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 7. § (2)

Jegyzı

A telepengedély megadásáról vagy a kérelem
elutasításáról rendelkezı határozatot
haladéktalanul kézbesítés útján közli az e
bekezdésben foglaltakkal.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 8. § (1)

Jegyzı

A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt
követıen a nyilvántartási számmal együtt
kézbesítés útján megküldi a bejelentınek,
valamint a 4. §-ban és az (1) bekezdés d)-f)
pontjában megjelölt hatóságoknak.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 8. § (2)

Jegyzı

Az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.
Telepengedély-köteles tevékenység esetében a
nyilvántartásba való bejegyzést követıen, a
korábban kiadott telepengedély bevonásával
egyidejőleg a módosított adatoknak megfelelı
telepengedélyt ad ki.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 9. § (2)

Jegyzı

Ipari tevékenység megszüntetését követıen a
telepet törli a nyilvántartásból.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 9. § (4)

Jegyzı

Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott
adatváltozásról, valamint a tevékenység (4)
bekezdés szerinti megszüntetésérıl
haladéktalanul értesíti a 8. § (1) bekezdés d)-f)
pontjában megjelölt, valamint telepengedélyköteles tevékenység esetében az
engedélyezésben részt vett, bejelentés-köteles
tevékenység esetében pedig a bejelentıt és a 4.
§-ban megjelölt hatóságokat.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 9. § (5)

Ellenırzi a 2. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében
foglalt feltételek fennállását.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 10. § (1)

Jegyzı

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység
folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi
elıírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a
hatályos jogszabályi, valamint az engedély
alapját képezı feltételeknek nem felel meg,
illetve a 6. § (2) bekezdésében elıírt
követelményeket nem teljesíti, és felszólítás
ellenére sem teszi meg a szükséges
intézkedéseket hivatalból vagy a vonatkozó
jogszabályi elıírások megtartásának
ellenırzésére egyébként jogosult más hatóság
kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a
tevékenység telephelyen történı gyakorlását
felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési,
nyitvatartási idıtartam meghatározásával vagy
más módon korlátozhatja, vagy a telepet
ideiglenesen bezárathatja.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 10. § (2)

Jegyzı

Amennyiben a tevékenység folytatója

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 10. § (3)

Jegyzı

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat
telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles
tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy
b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztı,
korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását
elrendelı határozatban meghatározott

idıtartam alatt sem tesz eleget a határozatban
foglaltaknak,
az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve
a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet,
illetve a telepet törli a nyilvántartásból.
(V-MJV-FK)
A telepengedély visszavonásáról, illetve a
tevékenység megtiltásáról szóló határozatát
kézbesítés útján megküldi az ipari tevékenység
folytatójának és a 4. §-ban, valamint a 8. § (1)
bekezdés d)-f) ponjában megjelölt hatóságoknak.
(V-MJV-FK)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §
(1), 10. § (4)

Jegyzı

Nyilvántartja a telepengedélyezési eljárásért
fizetett szolgáltatási díjat.
(K-V-MJV-FK)

35/1999. (X. 13.) BM rendelet 2. § (1)

Jegyzı

A telepengedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja, amennyiben az ügyfél az eljárás
díját az eljárás megindításakor nem rója le,
illetve hiánypótlásra történı felszólítás esetén 8
napon belül e kötelezettségét nem teljesíti.
(K-V-MJV-FK)

35/1999. (X. 13.) BM rendelet 2. § (4)

Jegyzı

A befizetett díjat vissza kell utalni a rendelet 2.
§-ában meghatározott esetekben és mértékben.
(K-V-MJV-FK)

35/1999. (X. 13.) BM rendelet 2. § (5)

Jegyzı

Vásár- és piactartás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A vásár rendezését, piac tartását engedélyezi.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (2)

Jegyzı

A (3) bekezdés g) pontjában foglaltak
igazolásához szükséges tulajdoni lapot az
illetékes földhivatal megkeresése útján
hivatalból szerzi be.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (4)

Jegyzı

Az engedély megadásáról vagy a kérelem
elutasításáról a kérelem beérkezésétıl számított
15 napon belül dönt.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5)

Jegyzı

Az engedély megadásával egyidejőleg a vásárt,
piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba
veszi.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5)

Jegyzı

A nyilvántartás az e bekezdésben foglaltakat
tartalmazza.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (6)

Jegyzı

A (6) bekezdés c)-i) pontjában foglalt változást
határozattal a nyilvántartásba bejegyzi.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (7)

Jegyzı

Engedélyezheti a vásár, piac 20 óra utáni nyitva
tartását az illetékes rendırkapitányság
véleményének kikérésével.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1)

Jegyzı

A vásárok és piacok e rendeletben foglalt
feltételeinek meglétét ellenırzi.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3)

Jegyzı

Az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot
bezáratja, ha
a) az engedély kiadásának feltételei már nem
állnak fenn,
b) a vásár, piac megszőnik,
a vásár, piac mőködése a jogszabályban elıírt
feltételeknek, az annak teljesítésére vonatkozó, a
(3) bekezdésben meghatározott hatóságok
felszólítása ellenére sem felel meg.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (4)

Jegyzı

Az engedély megadásáról, a 4. § (7)
bekezdésében foglalt változásról, valamint a (3)
bekezdés szerinti törlésrıl szóló határozatát a
fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt
hatóságokkal, valamint a vásár, piac helye
szerint illetékes jegyzıvel, rendırkapitánysággal
közli.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (5)

Jegyzı

A (4) bekezdés szerinti, az engedély
visszavonásáról szóló határozatot egyéni
vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói
igazolványt kiadó körzetközponti jegyzıvel,
gazdasági társaság esetén az illetékes
cégbírósággal is közölni kell.
(V-MJV-FK)

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (5)

Jegyzı

Általános környezetvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Általános környezetvédelem
Hatáskörébe tartozik az önkormányzati
környezetvédelmi alappal való rendelkezés és
gazdálkodás.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 85. § (1) i)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A felszámolási eljárás alatt folytatott
tevékenység környezet-, természetvédelmi
követelményeinek betartására, valamint a
környezeti károk, illetve terhek rendezésére az
adóst határozatban kötelezheti.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XLIX. törvény 48. § (5)

Polgármester
Fıpolgármester
Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletben meghatározhatja a
környezethasználatnak minısülı tevékenységet,
elıírhatja a környezethasználat feltételeit,
illetıleg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket
állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 5. §, 7. §, 46. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben állapítja meg az együttmőködéssel
járó jogokat és kötelezettségeket.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 10. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát
és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását
figyelemmel kísérni,igény esetén a rendelkezésre
álló környezeti információt hozzáférhetıvé tenni,
rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti
információk külön jogszabályban meghatározott
körét, illetve a birtokában levı vagy a számára
tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy
más módon közzétenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LIII. törvény 12. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Fıpolgármester
Polgármester
Fıjegyzı
Jegyzı

Biztosítja a nyilvánosság, illetve a környezeti
információt igénylı számára, hogy a környezeti
információ megismerésére vonatkozó
jogosultságairól tudomást szerezzen, továbbá
elısegíti a környezeti információhoz való
hozzájutást. E jogok elımozdítása érdekében
információs tisztviselıt nevezhet ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LIII. törvény 12. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Fıpolgármester
Polgármester
Fıjegyzı
Jegyzı

Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért
környezeti információval, az információ
megismerésre vonatkozó igényt köteles a
környezeti információval rendelkezı szervnek
megküldeni és errıl az igénylıt értesíteni vagy
tájékoztatni, hogy a kért információt mely
környezeti információval rendelkezı szervtıl
igényelheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LIII. törvény 12. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Fıpolgármester
Polgármester
Fıjegyzı
Jegyzı

Az információ megismerésre vonatkozó igény
beérkezésétıl számított 5 napon belül felhívja az
igénylıt az igénye pontosítására, ha az túlzottan
általános vagy a tartalma alapján a megismerni
kívánt környezeti információ nem állapítható
meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LIII. törvény 12. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Fıpolgármester
Polgármester
Fıjegyzı
Jegyzı

A rendezési tervben a települések területén a
környezet terhelhetısége és a településrészek
rendeltetése alapján övezeteket kell
megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 25. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A természetes és épített környezet összehangolt
védelme érdekében a területfejlesztési
koncepciókban, a területrendezési és
településszerkezeti tervek elkészítése során a
bennük foglalt elképzelések várható környezeti
hatásait is fel kell tárni, és értékelni, - az e
törvény 43-44. §-aira is figyelemmel - továbbá a
szükséges környezetvédelmi intézkedéseket
környezetvédelmi fejezetben vagy önálló
környezetvédelmi tervben, illetve programban
kell rögzíteni. Ezek tartalmi követelményeit e
törvény, valamint külön jogszabályok állapítják
meg
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 27. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A környezetre várhatóan jelentıs hatást
gyakorló, külön jogszabályban meghatározott
olyan tervekre, illetve programokra, - ideértve az
EU által társfinanszírozott terveket, illetve
programokat is -, valamint ezek módosításaira,
a) amelyek kidolgozását jogszabály, illetve
országgyőlési, kormány-vagy helyi
önkormányzati határozat írja elı, és
b) amelyeket kidolgoz vagy elfogad
a külön jogszabály alapján környezeti értékelést
magában foglaló környezeti vizsgálatot kell
lefolytatni. Környezeti értékelés nélkül terv,
illetve program nem terjeszthetı elı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LIII. törvény 43. § (4) a)-b)

Polgármester,
Megyei közgyőlés elnöke,
Fıpolgármester

1995. évi LIII. törvény 46. § (1) a)-f)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A környezet védelme érdekében:
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló
jogszabályok végrehajtását, ellátja a
hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,
b) önálló települési programot dolgoz ki a 48/E.
§-ban foglaltak szerint, amelyet jóváhagy,
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására
rendeletet bocsát ki, illetıleg határozatot hoz,
d) együttmőködik a környezetvédelmi feladatot
ellátó egyéb hatóságokkal, más
önkormányzatokkal, társadalmi
szervezetekkel,
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát
illetékességi területén, és arról szükség
szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot,
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a
környezetvédelem követelményeit, elısegíti a
környezeti állapot javítását.

(K-V-MJV-FK-F)
Az épített és természeti környezet védelmével
kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:
a) a települési önkormányzatokkal és az
illetékes megyei területfejlesztési tanáccsal
egyeztetve megyei környezetvédelmi
programot készít a 48/D. §-ban foglaltak
szerint, amelyet jóváhagy,
b) elızetes véleményt nyilvánít települési
önkormányzati környezetvédelmi
programokról, illetve kezdeményezheti azok
megalkotását,
c) állást foglal a települési önkormányzatok
környezetvédelmet érintı rendeleteinek
tervezésével kapcsolatban,
d) elısegíti az egyezség létrehozását,
e) javaslatot tehet települési önkormányzati
környezetvédelmi társulások létrehozására.
(M)

1995. évi LIII. törvény 46. § (2) a)-e)

Közgyőlés

Rendeletben - törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott módon és
mértékben - illetékességi területére a más
jogszabályokban elıírtaknál kizárólag nagyobb
mértékben korlátozó környezetvédelmi
elıírásokat határozhat meg.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII. törvény 48. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben más törvény hatálya alá nem
tartozó egyes fás szárú növények védelme
érdekében tulajdonjogot korlátozó elıírásokat
határozhat meg.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII. törvény 48. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek,
határozatainak tervezetét, illetve a környezet
állapotát érintı terveinek tervezetét, a
környezetvédelmi programot a szomszédos és az
érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek
véleményezésre megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 48. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja
a lakosságot a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LIII. törvény 51. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladata a környezeti ismeretek terjesztése és
fejlesztése az állammal együtt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LIII. törvény 54. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Környezetvédelmi feladatai megoldásának
elısegítése érdekében rendelettel önkormányzati
környezetvédelmi alapot hozhat létre.

1995. évi LIII. törvény 58. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)
A környezetvédelmi alap felhasználásáról
évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás
elfogadásával egyidejőleg kell rendelkeznie.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 58. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Környezetvédelmi mőködési engedélyt adhat ki.

1995. évi LIII. törvény 66. § (1) c)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester,
Fıpolgármester

Szakértı kirendelésekor, illetve szakvélemény
kérésekor a szakvélemény megérkezéséig az
eljárást felfüggeszti.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 91. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester,
Fıpolgármester

A helyben szokásos módon tájékoztatást adnak
az általuk kiadni szándékozott környezettel
kapcsolatos jogszabályokról.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 98. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A megyei környezetvédelmi program
tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelıen azokat a célokat és
intézkedéseket, amelyek elérése, illetve
megvalósítása megyei szinten hatékony és
indokolt.
(M)

1995. évi LIII. törvény 48/D. § (1)

Közgyőlés

Gondoskodik a megyei környezetvédelmi
programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a
végrehajtás feltételeinek biztosításáról,
figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok
megoldását. A végrehajtásról legalább kétévente
tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben
meghatározott közremőködı szervet.
(M)

1995. évi LIII. törvény 48/D. § (2)

Közgyőlés

Éves költségvetésérıl szóló zárszámadásával
egyidejőleg be kell számolni a megyei
környezetvédelmi program végrehajtásának
elızı évi alakulásáról.
(M)

1995. évi LIII. törvény 48/D. § (3)

Közgyőlés

A települési környezetvédelmi programnak a
település adottságaival, sajátosságaival és
gazdasági lehetıségeivel összhangban - a 48/B. §
(2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia
kell az e bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos
feladatokat és elıírásokat.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési
környezetvédelmi program - a település

1995. évi LIII. törvény 48/E. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)

A környezetvédelmi programmal kapcsolatos
feladat- és hatáskörök

környezetvédelmi program - a település
adottságaival, sajátosságaival és gazdasági
lehetıségeivel összhangban - tartalmazhatja az e
bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos feladatokat
és elıírásokat.
(K-V-MJV-FK-F)

Közgyőlés

Gondoskodik a települési környezetvédelmi
programban foglalt feladatok végrehajtásáról,
végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és
figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 48/E. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A környezetvédelmi programja végrehajtásáról
legalább kétévente tájékoztatja a 40. § (6)
bekezdésben meghatározott közremőködı
szervet.
(F)

1995. évi LIII. törvény 48/E. § (4)

Közgyőlés

Települési önkormányzatok - az önálló
települési környezetvédelmi program mellett
vagy helyett - közös települési környezetvédelmi
programot is készíthetnek.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII. törvény 48/E. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Meg kell küldeni a települési környezetvédelmi
program tervezetét az (1) bekezdésben
meghatározott szerveken túl az illetékes megyei
önkormányzatnak véleményezésre.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LIII. törvény 48/F. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A megyei környezetvédelmi program tervezetét
az (1) bekezdésben meghatározott szerveken túl
az illetékes regionális fejlesztési tanácsnak meg
kell küldeni véleményezésre.
(M)

1995. évi LIII. törvény 48/F. § (3)

Közgyőlés

Szakmai véleményérıl 60 napon belül
tájékoztatja a környezetvédelmi program
kidolgozóját.
(M)

1995. évi LIII. törvény 48/F. § (4)

Közgyőlés

Az elfogadott megyei környezetvédelmi
programot a 40. § (6) bekezdésben
meghatározott közremőködı szerv részére meg
kell küldeni tájékoztatásul.
(M)

1995. évi LIII. törvény 48/F. § (5)

Közgyőlés

A települési környezetvédelmi program
részeként annak készítésekor, illetve
felülvizsgálatakor, külön jogszabály szerinti
forrásokra is támaszkodva monitoring rendszer
kiépítésével és mőködtetésével figyelemmel
kíséri a közigazgatási területen lévı talajvíz
mennyiségi és minıségi állapotát, különösen a
nem pontszerő (diffúz) szennyezıforrásokból

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. §
(8)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

származó szennyezés hatására kialakult
állapotot.
(V-MJV)
A település belterületére a földtani közeg és a
felszín alatti víz további terhelésének
megszüntetésére az 1995. évi LIII. törvény 46. §a szerinti környezetvédelmi program keretében:
a) alprogramot dolgoz ki, amelyet
szabályozással, saját beruházással, illetve
beruházások ösztönzésével valósít meg,
illetve segít elı;
b) belterületi állattartás esetén figyelemmel
kíséri a külön jogszabályban meghatározott jó
mezıgazdasági gyakorlat szabályainak
alkalmazását, és ennek megvalósítását e
rendelet hatálybalépését követı egy éven
belül helyi állattartási rendelet
megalkotásával, meglévı rendeletek esetén
három éven belüli felülvizsgálatával is segíti.
(K-V-MJV-FK)

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. §
(7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A felügyelıség megküldi a közleményt, a
kérelmet és mellékleteit illetve a mellékletek
közül a közérthetı összefoglalót, aki
haladéktalanul, de legkésıbb öt napon belül
gondoskodik a közlemény közterületen, és a
helyben szokásos egyéb módon történı közhírré
tételérıl. A közleményben szerepelnie kell annak
is, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a
kérelembe és mellékleteibe.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. §
(2) b)

Jegyzı

Biztosítja a közmeghallgatás helyét.

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. §
(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közzétételnek legalább 30 nappal a
közmeghallgatás idıpontja elıtt kell
megtörténnie.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. §
(7)

Jegyzı

Az iratok megérkezését követı öt napon belül,
15 napig kifüggesztéssel vagy közterületen való
közzététellel, illetıleg a helyben szokásos egyéb
módon hirdetményt tesz közzé.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. §
(3)

Jegyzı

A hirdetménynek az e bekezdésben foglaltakat
kell tartalmaznia.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. §
(4)

Jegyzı

Az észrevételeket legkésıbb a hirdetmény

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. §

Jegyzı

Környezeti hatásvizsgálati eljárással
kapcsolatos feladat- és hatáskörök

(K-V-MJV-FK)

levételét követı öt napon belül megküldi a
felügyelıségnek.
(K-V-MJV-FK)

(6)

Az egységes környezethasználati engedélyrıl
szóló határozatot annak kézhezvételétıl
számított 15 napon át közszemlére teszi.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. §
(8)

Jegyzı

Tájékoztatást ad - külön jogszabály
rendelkezései szerint - az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás
irataiba történı betekintés módjáról.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. §
(9)

Jegyzı

Rendeletben állapítja meg a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatban a 2003. évi LXXXIX.
törvény 12. §-ban meghatározott átalány
megállapításának szempontjait, valamint a 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. §-ban
meghatározottakat
(K-V-MJV-FK)

2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási
és eljárási szabályokat rendeletben állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási
feladatokat ellátja.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi LXXXIX. törvény 24. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Elektronikusan vagy más módon - ha törvény
eltérıen nem rendelkezik -közzéteszi a
nyilvánosság számára az e bekezdésben
meghatározott dokumentumokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §

Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés elnöke,
Jegyzı, Fıjegyzı

A környezeti információt lehetıség szerint
elektronikus adatbázisokban tartja nyilván,
továbbá a technikai feltételek rendelkezésre
állása esetén a környezeti információt az
internetes honlapján is megjeleníti és a
megjelenített adatokat szükség szerint frissíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. §

Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés elnöke,
Jegyzı, Fıjegyzı

Környezetterhelési díj

A nyilvánosság környezeti információkhoz való
hozzáférésével kapcsolatos feladatok és
hatáskörök

Az emberi egészséget vagy a környezetet érı
közvetlen fenyegetés esetén - függetlenül attól,
hogy emberi tevékenység vagy természeti ok
idézi elı -, a birtokában levı vagy számára tárolt
környezeti információt közzéteszi a várható
kihatással érintett lakosság számára azonnal és
késedelem nélkül, lehetıvé téve a fenyegetésbıl
származó kár megakadályozására vagy
csökkentésére irányuló intézkedések megtételét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §

Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés elnöke,
Jegyzı, Fıjegyzı

A használót az (1)-(3) bekezdésben és a 4. §-ban
meghatározott fenntartási és kezelési feladatok,
továbbá a 2. § szerinti telepítési elıírások
teljesítésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Jegyzı

A közterületen lévı fás szárú növény kivágását
engedélyezi.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Jegyzı

A fás szárú növény kivágását megtiltja, ha

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(3)

Jegyzı

A település szempontjából kiemelt szakmai,
tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket
képviselı fás szárú növény kivágásának
kérelmezése esetén az eljárás megindításáról
szóló értesítést 3 napon belül hirdetményi úton,
valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a
település hivatalos honlapján is közzéteszi a
külön jogszabályban meghatározott ügyféli
jogok biztosítása céljából.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(5)

Jegyzı

Település belterületén a fás szárú növénynek az
élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból - a 6.
§-ban foglaltaktól eltérıen - történt kivágása
esetén, ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a
tulajdonost a pótlásra kötelezi.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §
(1) b)

Jegyzı

A fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a
fás szárú növény kivágására felszólítja, ha a fás

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

A fás szárú növények védelme

a) a kérelmezı a fás szárú növény pótlásáról
hiánypótlási felhívás ellenére sem
nyilatkozott;
b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és
településrendezési szempontból célszerő és
kivitelezhetı; vagy
c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi
érdeket sért.
(K-V-MJV-FK)

szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot
veszélyezteti, és e veszély másként nem
hárítható el. Ha a rendelkezésre jogosult az életvagy vagyonbiztonságot veszélyeztetı, illetve
balesetveszélyes fás szárú növény kivágásáról,
illetve eltávolításáról határidın belül nem
gondoskodik, intézkedik a szükséges munkák
elrendelésérıl.
(K-V-MJV-FK)
A szakszerő pótlás teljesítését ellenırzi.

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı

Amennyiben a közmőfektetés a fás szárú
növény megtartásával nem valósítható meg, a
kivitelezıt a fás szárú növény pótlására kötelezi.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §
(3)

Jegyzı

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a
földrészlet adottsága miatt nem vagy csak
részben teljesíthetı, a pótlásra másik ingatlant
jelöl ki. Amennyiben ilyen ingatlan a település
beépítettsége miatt nem jelölhetı ki, a használót
a települési önkormányzat által rendeletben
meghatározott kompenzációs intézkedés
megtételére kötelezi.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §
(4)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

Természetvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Természetvédelem
Helyi jelentıségő terület esetén rendeletben
védetté nyilvánít.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 24. § (1) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A védettség feloldása esetén a védetté
nyilvánításra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni azzal, hogy a helyi védett természeti
terület védettségének feloldásához az
igazgatóság véleményét be kell szerezni.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 24. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Helyi jelentıségő védett természeti területté
nyilvánításra irányuló eljárásban a terület védetté
nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok
megküldése mellett megkeresi az igazgatóságot,
hogy kívánja-e a terület országos jelentıségő
védett természeti területté nyilvánítását.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 25. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi védetté nyilvánítás esetén a védetté

1996. évi LIII. törvény 25. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

nyilvánító, illetve a védettség feloldásáról
rendelkezı önkormányzati rendeletet nyilvántartási célból - hivatalból megküldi az
érintett területen mőködı igazgatóságnak.
(K-V-MJV-F)
Természeti terület védetté nyilvánításának
elıkészítése során - az érdekeltek álláspontjának
megismerése érdekében - egyeztetı
megbeszélést és a szükséghez képest helyszíni
szemlét tart, amelyre - a kitőzött idıpont elıtt
legalább 15 nappal - meghívja az (1)
bekezdésben említett javaslattevıt, valamennyi
érdekelt hatóságot, továbbá mindazokat, akikre a
védetté nyilvánításból jogok vagy
kötelezettségek hárulnak, illetıleg akik jogos
érdekét a védetté nyilvánítás közvetlenül érinti.
Jelentıs számú érdekelt esetén a meghívás
történhet hirdetménynek a helyi önkormányzat
hirdetıtábláján történı kifüggesztésével vagy
más, helyben szokásos módon történı közhírré
tétele útján is.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 25. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyeztetı eljárásról jegyzıkönyvet és
összefoglalót készít, melyet a védetté
nyilvánításra vonatkozó javaslattal együtt a
képviselı-testület illetve a közgyőlés elé terjeszt.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 25. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A védetté nyilvánításról rendelkezı
önkormányzati rendeletben biztosítani kell a
területen a védetté nyilvánítás elıtt megkezdett
közérdekő tevékenységnek a szükséges mértékő
folytatását.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 25. § (10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A védett természeti területet táblával meg kell
jelölnie, amellyel fel kell hívnia a figyelmet a
védettség tényére, valamint az ebbıl fakadó fıbb
korlátozó rendelkezésre.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 26. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Terület védetté, fokozottan védetté
nyilvánításának tényét az ingatlannyilvántartásba fel kell jegyezni, védettség
feloldását követıen a védettség tényét pedig
törölni kell. A feljegyzést, illetve annak törlését
hivatalból kezdeményezi.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 26. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha valamely védelemre tervezett területen a
terület jelentıs károsodásának veszélye áll fenn az érdekelt hatóságok véleményének kikérése
mellett - a területet azonnal végrehajtható
határozattal, egy alkalommal ideiglenesen védett

1996. évi LIII. törvény 27. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

nyilváníthatja. A határozatban elıírhatja a terület
kezelésével, a természeti értékek megóvásával
kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá a
veszélyeztetı tevékenység folytatását
korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve
megtilthatja.
(K-V-MJV-F)
Az ideiglenes védettség a végleges védettséget
kimondó jogszabály hatálybalépéséig, de
legfeljebb három hónapig tartható fenn.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 27. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Meghatározza a helyi jelentıségő védett
természeti terület védıövezetében az
engedélyhez vagy a hozzájáruláshoz kötött
tevékenységek körét.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 30. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A 1996. évi LIII. törvényben elıírt védetté
nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül,
rendeletben tarthatja fenn az 1989. október 23.
elıtt rendelettel, rendelkezéssel, határozattal
védetté nyilvánított természeti területek,
természeti értékek helyi jelentıségő védett
természeti területként fennálló védettségét.
(K-V-MJV-F)

2007. évi LXXXII. törvény 6. § (6)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Kivételesen indokolt esetben (pl.
növényegészségügyi okból) hozzájárulhat védett
természeti területen lévı erdıben a vegetációs
idıszak alatti fakitermeléshez.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 33. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Védett természeti területen kezdeményezi, hogy
a terület vagy annak meghatározott része felett a
repülés számára tiltott vagy korlátozott légteret
jelöljenek ki.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 35. § (1) c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Védett természeti területen lévı termıföld
hasznosítási kötelezettségét felfüggesztheti.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 35. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Helyi jelentıségő védett természeti területre
vonatkozóan rendeletben megállapítja a
természetvédelmi kezelési módokat,
korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb
kötelezettségeket (természetvédelmi kezelési
terv)
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 36. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Védett természeti területen lévı helyi közúton a
közlekedés (tartózkodás)korlátozását vagy
megtiltását kezdeményezi, ha az a védett
természeti területet vagy értéket zavarja,

1996. évi LIII. törvény 37. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

veszélyezteti, károsítja.
(K-V-MJV-F)
Védett természeti területen vagy annak
meghatározott részén a közlekedést és a
tartózkodást, az (1) bekezdésben foglalt
kivétellel - ha a védelem érdekei szükségessé
teszik - korlátozhatja, illetve megtilthatja.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 37. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Védett természeti terület károsítása,
veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén
köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a
tevékenység folytatásától eltiltani.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 37. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Védett természeti területen szükség esetén
kezdeményezi az építési, telekalakítási tilalmat,
illetıleg egyéb, jogszabályban meghatározott
használati korlátozást.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 37. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Védett természeti területen engedélyezi
különösen:
a) kutatást, győjtést, kísérlet végzését, kivéve,
ha a kutatást országos jelentıségő védett
természeti területen az igazgatóság végzi;
b) a gyep feltörését, felújítását, felülvetését,
öntözését, legeltetését, kaszálását;
c) a terület helyreállítását, jellegének,
használatának megváltoztatását;
d) termıföldnek nem minısülı földterület
rendeltetésének, termıföld mővelési ágának a
megváltoztatását;
e) az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló
törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport,
fasor, fás legelın lévı fa kivágását,
telepítését;
f) nád és más vízinövényzet égetését, irtását,
aratását, gyep- és parlagterület, tarló és szalma
égetését, valamint - a kijelölt és kiépített
tőzrakóhely kivételével - erdıterületen tőz
gyújtását;
g) növényvédı szerek, bioregulátorok és egyéb
irtószerek, valamint a talaj termékenységét
befolyásoló vegyi anyagok felhasználását;
h) horgászatot;
i) közösségi és tömegsportesemények
rendezését, sportversenyt, technikai jellegő
sporttevékenység folytatását;
j) jármővel történı közlekedést, az arra kijelölt
utak, az engedélyezett tevékenységek
végzéséhez szükséges munkagépek, valamint
a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban
erre feljogosított - személyek jármővei
kivételével.

1996. évi LIII. törvény 38. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-F)
Védett természeti területre közvetlen kihatással
lévı vagy azt közvetlenül érintı más hatósági
eljárás során - helyi jelentıségő védett természeti
terület esetén - természetvédelmi
szakhatóságként mőködik közre:
a) földrészlet megosztása, alakjának,
terjedelmének megváltoztatása;
b) telekalakítás, építés, létesítés és
használatbavétel;
c) nyomvonalas létesítmény és földmő építése;
d) ipari, mezıgazdasági, szolgáltatási
tevékenység végzéséhez szükséges telep
létesítésének engedélyezése során;
e) külön jogszabályban meghatározott esetben
az erdészeti, vadászati, halászati hatósági
eljárásokban;
f) bányatelek megállapításának, módosításának,
az ásványi nyersanyag feltárására,
kitermelésére, valamint a meddıhányó
hasznosítására, a kitermelés szünetelésére, a
bánya bezárására vonatkozó mőszak üzemi
tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának,
továbbá a bányászati létesítmények építésének
és üzembe helyezésének engedélyezésekor;
g) termıföld más célú hasznosításának;
h) külön jogszabályban meghatározott veszélyes
anyag átszállításának, tárolásának
engedélyezésekor.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII. törvény 39. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Országos jelentıségő védett természeti terület
kivételével, jogszabályban meghatározott
elıírások teljesítése érdekében az ügyfeleket
kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására,
különösen a károsodott természeti érték és
terület, továbbá a védett természeti érték és
terület helyreállítására, illetve a 78/A. § esetében
az 1993. évi LXXIX. tv. és a külön
jogszabályokban meghatározottak szerinti
megelızési, illetve helyreállítási intézkedésre.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 77. §
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Helyi jelentıségő védett természeti területen, a
rendkívüli kár megelızéséhez szükséges
állománymentés, továbbá a tudományos győjtés
célját szolgáló elektromos halászat engedélyezési
eljárásában természetvédelmi szakhatóságként
közremőködik.
(K-V-MJV-F)

1997. évi XLI. törvény 24. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A halgazdálkodási terv jóváhagyásában - helyi
jelentıségő védett természeti terület esetén természetvédelmi szakhatóságként
közremőködik.

1997. évi XLI. törvény 26. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-F)
Ha a halgazdálkodási terv jóváhagyását
követıen a halállomány vagy a hal élıhelyének
állapotában bekövetkezett változás miatt
szükséges, a halászati hatóság a jogosult
kérelmére vagy hivatalból a halgazdálkodási
tervet módosítja, illetıleg attól eltérést
engedélyez. A halgazdálkodási terv változtatási
eljárásában - helyi jelentıségő védett természeti
terület esetén - természetvédelmi
szakhatóságként közremőködik.
(K-V-MJV-F)

1997. évi XLI. törvény 30. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A halászati tilalmaktól és korlátozásoktól való
eltérés engedélyezésében eljárásában - helyi
jelentıségő védett természeti terület esetén természetvédelmi szakhatóságként
közremőködik.
(K-V-MJV-F)

1997. évi XLI. törvény 38. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 39. § (1) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott esetekben a szakhatósági
hozzájárulás tárgyában 8 napon belül köteles
nyilatkozni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XLI. törvény 39. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A település külterületének belterületbe
vonásához a természetvédelmi hatóság elızetes
véleményét be kell szerezni. A külterület
bevonásáról szóló önkormányzati rendelet egy
példányát meg kell küldeni a természetvédelmi
hatóságnak.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 54. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Illetékességi területén található helyi jelentıségő
védett természeti területek fenntartására tervet
készít, melyet rendelettel fogad el.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 55. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fenntartási terv elıkészítése során be kell
szerezni az igazgatóság véleményét. Az
elfogadott önkormányzati természetvédelmi terv
egy példányát meg kell küldeni az
igazgatóságnak.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 55. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ellátja a természetvédelmi igazgatás
jogszabályban meghatározott feladatait.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 57. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gondoskodik a megye területén található helyi
jelentıségő védett természeti területek
védelmével kapcsolatos tevékenységek
összehangolásáról. E feladatkörében:
- javaslatot tesz helyi jelentıségő védett

1996. évi LIII. törvény 61. § (1)-(2)

Közgyőlés

természeti területté nyilvánításra:
- a települési önkormányzat felkérése alapján
részt vesz a helyi jelentıségő védett természeti
területté nyilvánítás elıkészítésében:
- elısegíti a települési önkormányzatok
természetvédelmi tevékenységét.
(M)
Helyi jelentıségő védett természeti területek
fenntartása érdekében megállapodást köthetnek
vagy társulást hozhatnak létre.
(K-V-MJV-F-M)

1996. évi LIII. törvény 61. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Törvényben meghatározott esetben
természetvédelmi feladatokat is ellátnak.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 62. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi jelentıségő védett természeti terület
fenntartásáról, természeti állapotának
fejlesztésérıl, ırzésérıl köteles gondoskodni.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 62. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A természet védelmének helyi-területi
feladatainak ellátására az önkormányzat
környezetvédelmi alapjában természetvédelmi
célokat szolgáló részt hozhat létre.
(K-V-MJV-FK-F)

1996. évi LIII. törvény 62. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkormányzati természetvédelmi ırszolgálatot
mőködtethet.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 63. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzat által létrehozott
természetvédelmi ırszolgálatról, illetıleg az
alkalmazott önkormányzati természetvédelmi
ırökrıl - a létrehozást, illetve az alkalmazást
követı 15 napon belül - tájékoztatja a
minisztériumot.
(K-V-MJV-FK-F)

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 1. § (5) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Közvetlenül ellenırzi az önkormányzati
természetvédelmi ırszolgálat, illetıleg az
önkormányzati természetvédelmi ırök
feladatainak ellátását, mőködését.
(K-V-MJV-FK-F)

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 1. § (5) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Biztosítja a továbbképzésen való részvétel
feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F)

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 7. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az önkormányzati természetvédelmi ırként
foglalkoztatott személyek körérıl nyilvántartást
vezet.
(K-V-MJV-FK-F)

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 8. § (1),
8. § (2) c), 8. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az önkormányzati természetvédelmi ır adatait,
valamint a természetvédelmi ıri foglalkoztatás

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 8. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

valamint a természetvédelmi ıri foglalkoztatás
igazolásának másolatát a foglakoztatás
megkezdésétıl számított 15 napon belül
megküldi a minisztériumba.
(K-V-MJV-FK-F)
Biztosítja az önkormányzati természetvédelmi
ırszolgálat vagy az önkormányzati
természetvédelmi ır mőködésének feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F)

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 10. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A természetvédelmi hatóság eljárásához
szükséges adatokat köteles a hatóság
rendelkezésére bocsátani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi LIII. törvény 67. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı

Helyi jelentıségő védett természeti terület
tulajdonjogának változásakor - sorrendben az
állam után - megilleti az elıvásárlási jog.
(K-V-MJV-FK-F)

1996. évi LIII. törvény 68. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A védett természeti területeken
természetvédelmi érdekbıl - az e törvény
hatálybalépését követıen - elrendelt
gazdálkodási korlátozás, illetve tilalom esetén
vagy a termelésszerkezet jelentıs
megváltoztatásának elıírása következtében a
tulajdonos vagy - amennyiben a tulajdonos a
terület használatát átengedi - a jogszerő használó
tényleges kárát meg kell téríteni. A kártalanítás
igény jogalapjáról és mértékérıl határozatban
dönt.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 72. § (1), (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Országos jelentıségő védett természeti terület
kivételével, jogszabályban meghatározott
elıírások teljesítése érdekében az ügyfeleket
kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására,
különösen a károsodott természeti érték és
terület, továbbá a védett természeti érték és
terület helyreállítására.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 77. §
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja
a védett természeti értéket és területet károsító
vagy súlyosan veszélyeztetı tevékenységeket. A
határozat - a védett természeti érték, terület
közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve
veszélyeztetése esetében - fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII. törvény 78. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

1996. évi LIII. törvény 80. § (2)
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Kiszabja a természetvédelmi bírságot, ha
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a
természet védelmét szolgáló önkormányzati
rendelet, illetve a jegyzı egyedi határozata
elıírásainak megsértése;

elıírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén
helyi jelentıségő védett természeti terület
állapotának, minıségének jogellenesen
veszélyeztetése, rongálása, károsítása;
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a
helyi jelentıségő védett természeti terület
jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve
azon vagy abban a védelem céljával össze
nem egyeztethetı tevékenység folytatása;
d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén
jegyzı engedélyéhez, hozzájárulásához kötött
tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül
vagy attól eltérıen végzése.
(K-V-MJV-F)

(1) c), 16. § (3)

Kezdeményezi az erdı elsıdleges
rendeltetésének megállapítását a városok,
községek, a lakótelep és más települést védı
településvédelmi, valamint belterületi erdı
esetében.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LIV. törvény 17. § (1) h), 17. §
(4) d)

Jegyzı

Kezdeményezi az erdı elsıdleges
rendeltetésének megállapítását a természeti táj
szépségének megırzését, vagy a tájban történt
káros beavatkozás takarását szolgáló
tájképvédelmi erdı esetében.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIV. törvény 17. § (1) i), 17. §
(4) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Tájképvédelmi, valamint a védett erdı
elsıdleges rendeltetésének a megváltoztatásához
elızetes szakhatósági hozzájárulást ad.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIV. törvény 21. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kezdeményezheti az erdı elsıdleges
rendeltetésének közérdekbıl történı
megváltoztatását, viseli az ebbıl eredı
többletköltségeket.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LIV. törvény 21. § (4) i)

Jegyzı, Fıjegyzı

Közérdekbıl erdıtelepítést valamint fásítást
rendelhet el és viseli ennek költségeit.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LIV. törvény 40. § (2), (4)

Képviselı-testület
Jegyzı

Együttmőködik az erdészeti hatósággal a
településrendezési és fejlesztési feladatok
ellátásában.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LIV. törvény 98. § (2) k)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kijelöli azt a munkatársat, aki irányítja a polgári
természetırt.
(K-V-MJV-FK)

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 2. § (2)

Képviselı-testület

Irányítja a polgári természetırt.
(K-V-MJV-FK)

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 2. § (2)

Ügyintézı

Meghatározza a polgári természetır részletes
feladatait, irányításuk, ellenırzésük rendjét a
megállapodásban.
(K-V-MJV-FK)

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 2. § (3)

Képviselı-testület

Nyilvántartást vezet a polgári természetırökrıl.
(K-V-MJV-FK)

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 7. § (1)

Képviselı-testület

A polgári természetır számára arcképes és
sorszámozott igazolványt, valamint az
igazolvány sorszámával megegyezı sorszámú
természetır jelvényt bocsát rendelkezésre.
(K-V-MJV-FK)

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 7. § (2)

Képviselı-testület

Ellátja a Balaton és a parti zóna nádasainak
védelmével és a nádgazdálkodással kapcsolatos,
a jogszabályban meghatározott feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 3. §, 7.
§

Jegyzı

Halászati jog gyakorlása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Azon az önkormányzat tulajdonában lévı
holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot
megilletı halászati jog hasznosítását a miniszter
- az 1997. évi XLI. törvény hatálybalépését
megelızıen - határozatban más személynek
engedte át, az igénybejelentése idıpontjától
gyakorolja a halászati jogot.
(K-V-MJV-FK)

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 2. § (2)

Képviselı-testület

Az igény bejelentésekor igazolni kell a
vízterületre vonatkozó tulajdonjogát, és be kell
mutatnia a halászati hasznosítással kapcsolatos
terveit. Amennyiben a korábbi hasznosító
részére kívánja haszonbérbe adni, a
bejelentéshez egyidejőleg mellékelnie kell a
halászati haszonbérleti szerzıdést is.
(K-V-MJV-FK)

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 2. §
(2)-(3)

Képviselı-testület

Hulladékgazdálkodás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatés hatáskörök
Települési hulladék esetében - önkormányzati
rendelet kötelezheti a hulladék termelıjét,
birtokosát a hulladék meghatározott
anyagminıség szerinti elkülönített győjtésére,
valamint a hulladék jellegének megfelelı

2000. évi XLIII. törvény 13. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

csomagolására és megjelölésére, továbbá az így
elıkészített hulladék átadására a begyőjtést
végzı szervezetnek, illetıleg hulladékkezelınek.
(K-V-MJV-F)
Kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési
hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez, és tart fenn.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 21. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodik a települési önkormányzat
hulladékkezelési közszolgáltatásának
igénybevételére a 2000. évi XLIII. 21. § (2)
bekezdése szerint kötelezett gazdálkodó
szervezetek nyilvántartásáról.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §
a)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi feltételekhez igazodva, rendeletében
elıírhatja a települési szilárd hulladék egyes
összetevıinek szelektív győjtését,
közszolgáltatás keretében történı begyőjtését,
illetıleg meghatározhatja az erre vonatkozó
részletes szabályokat.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 21. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hulladékgazdálkodási feladataik ellátása
érdekében, e törvény céljainak és alapelveinek
figyelembevételével együttmőködnek egymással.
Együttmőködésük tartalmát és feltételeit
együttmőködési vagy a társulási törvény szerinti
társulási szerzıdésben állapítják meg.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 22. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó
kötelezettségének önálló közszolgáltatás
szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos
vagy egymáshoz közeli települési
önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben
hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a
közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó
szervezetet hozhatnak létre.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 22. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szerzıdést köthet a törvény 11. § szerinti
szervezettel a gyártó 8. §-ban meghatározott
visszavételi felelısségébe tartozó hulladékok
települési hulladékból történı szelektív
begyőjtésére vagy válogatására.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 22. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A települési önkormányzat képviselı-testülete
elé terjeszti a települési önkormányzat
hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatos
szerzıdések tervezetét.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §
b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az együttmőködés keretében - a vonatkozó
terület- és településrendezési tervekben foglaltak
figyelembevételével és a helyi
hulladékgazdálkodási tervnek megfelelıen kijelöli az érintett települések igényeit kielégítı
települési hulladékkezelési létesítmények helyét.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 22. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Javaslatot tesz a települési önkormányzat
képviselı-testülete számára a települési
hulladékkezelési létesítmények helyének
kijelölésére.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §
c)

Jegyzı, Fıjegyzı

2000. évi XLIII. törvény 23. § a)-h)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a
közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) közszolgáltató megnevezését, illetıleg annak
a mőködési területnek a határait, amelyen
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást
rendszeresen köteles ellátni;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és
módját, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggı jogait és
kötelezettségeit - beleértve az egyes
ingatlanfajtákra vonatkozó speciális
szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó
szerzıdés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás keretében kötött szerzıdés
létrejöttének módját, valamint a
közszolgáltatás igénybevételének jogszabályban nem rendezett - módját és
feltételeit;
e) a közszolgáltatással összefüggı jogszabályban nem rendezett - települési
önkormányzati feladat- és hatáskört;
f) az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési
kötelezettséget, az alkalmazható díj
legmagasabb mértékét, megfizetésének
rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit
vagy a szolgáltatás ingyenességét;
g) a közszolgáltatással összefüggı személyes
adatok (közszolgáltatást igénybe vevı neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve)
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket;
h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. § (4)
bekezdésében meghatározott kivétellel - a
gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett, nem elkülönítetten győjtött és a
13. § alapján nem hasznosított vagy
ártalmatlanított hulladéka tekintetében a
közszolgáltatás kötelezı igénybevételét a 21.
§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
(K-V-MJV-F)

Rendeletében meghatározza a települési szilárd
hulladék elszállításának gyakoriságát.
(K-V-MJV-F)

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. §
(1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében meghatározza - elkülönített
győjtés esetén - az elkülönítetten győjtött,
biológiailag lebontható hulladék szervezett
begyőjtésének és elszállításának feltételeit.
(K-V-MJV-F)

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hulladékgazdálkodási feladatainak
végrehajtása érdekében hozott önkormányzati
rendeleteiben - törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott módon és
mértékben - illetékességi területére a más
jogszabályokban elıírtaknál szigorúbb
hulladékgazdálkodási elıírásokat is
meghatározhat.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 24. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek
tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel
érintett más települési önkormányzatoknak, a
megyei önkormányzatnak tájékoztatásul,
valamint a felügyelıségnek véleményezésre
megküldi.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 24. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A települési önkormányzat
hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek
tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel
érintett más települési önkormányzatoknak
tájékoztatásul, a környezetvédelmi
felügyelıségeknek véleményezésére megküldi.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §
d)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgáltatás díját az elvégzett
közszolgáltatással arányosan kell meghatároznia,
külön jogszabályban meghatározottak szerint
figyelembe véve a következıket:
a) a közszolgáltatás jellege,
b) a kezelt hulladék mennyisége és minısége,
c) a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató
hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos
ráfordítások, ezen belül a szállítás, begyőjtés, a
hasznosítás és az ártalmatlanítás költségei,
d) a közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához
szükséges költségek, ennek keretében
különösen a szolgáltatás megkezdését
megelızıen felmerülı, a szolgáltatás
ellátásához szükséges beruházások költségei,
ártalmatlanítás esetében a kezelı létesítmény
bezárásának költségei, lerakó esetén a bezárást
követı utógondozás és a harminc évig történı
monitorozás költségei.

2000. évi XLIII. törvény 25. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-F)
A közszolgáltatási díjat - a 2000. évi XLIII.
törvény 25. § (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti
ráfordítások állandó fedezetének és a
közszolgáltatás folyamatos fenntartásának
biztosítása érdekében - meghatározhatja alapdíj
(rendelkezésre állási díj) és ürítési díj
összegeként is.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 25. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az üdülıingatlannal, valamint az idılegesen
használt ingatlannal rendelkezı tulajdonosok
esetében a közszolgáltatás díját az állandó
lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díjjal
arányosan, a település és az ingatlan jellegére
tekintettel, a 2000. évi XLIII. törvény 25. § (1)
bekezdés szerint kell meghatároznia.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 25. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közszolgáltatás díját meghatározó
önkormányzati rendelet elfogadását megelızı,
az 1993. évi LXXIX. tv. 43. §-a szerinti
vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás
rendjére és módjára tekintettel részletes
költségelemzést kell készíteni. A
költségelemzést - a közszolgáltató (1)
bekezdésben meghatározottak szerint készített
javaslata alapján - terjeszti elı.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 25. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kezdeményezés kézhezvételétıl számított 8
napon belül - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék,
késedelmi kamat és a felmerült költségek
behajtása érdekében.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 26. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot,
valamint a közszolgáltatónak az ezzel
kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit 8
napon belül átutalja a közszolgáltatónak.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 26. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek
tényérıl és okáról - a behajtás
eredménytelenségét követı 8 napon belül igazolást ad a közszolgáltatónak.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 26. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az önkormányzati rendeletben a 21. § (3)-(5)
bekezdésének figyelembevételével
meghatározott közszolgáltatás vagy egyes elemei
ellátására közbeszerzési eljárást folytat le,
kivéve, ha a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény szerint nem kell közbeszerzési

2000. évi XLIII. törvény 27. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

eljárást lefolytatni (vagy azért, mert nem tartozik
a 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazási körébe
a szerzıdés megkötése, vagy azért mert a 2003.
évi CXXIX. törvény szerinti kivételi körbe esik).
(K-V-MJV-F)
A közbeszerzési eljárás eredménytelensége
esetén az eljárást 6 hónapon belül ismételten meg
kell kezdenie. A közszolgáltatási szerzıdés
megkötéséig köteles gondoskodni a
közszolgáltatás ellátásáról.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 27. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha közbeszerzési eljárás lefolytatására került
sor, a közbeszerzési eljárás nyertesével a
közszolgáltatás ellátására szerzıdést köt. A
szerzıdést a települési hulladék ártalmatlanítását
végzı hulladékkezelıvel legalább 10 évre
szólóan kell megkötni.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 28. § (1)-(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kizárólag a hulladék begyőjtésére, illetve
szállítására vonatkozó szerzıdést legfeljebb 10
évre szólóan lehet megkötni. Az ilyen
szerzıdésben meg kell határozni a hulladék
ártalmatlanítását végzı közszolgáltatót, a
szelektíven győjtött hulladékok esetében az azok
hasznosítását vagy ártalmatlanítását végzı
hulladékkezelıt.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 28. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közszolgáltatói szerzıdés csak akkor
mondható fel, ha a közszolgáltató
a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet
védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá
vonatkozó hatósági határozat elıírásait
súlyosan megsértette, és ennek tényét a
bíróság vagy hatóság jogerısen
megállapította;
b) a szerzıdésben megállapított kötelezettségét
neki felróhatóan súlyosan megsértette.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 28. § (5) a)-b),
28. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közszolgáltatási szerzıdés felmondása esetén
haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás
ellátásának biztosításáról.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 28. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közigazgatási területén a közterületen elhagyott
hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve
ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein
belül - a 31. §-nak megfelelıen - gondoskodik.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 30. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az elhagyott hulladék elszállítására és
ártalmatlanítására kötelezi

2000. évi XLIII. törvény 30. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

a) a hulladék tulajdonosát,
b) az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha
a hulladék tulajdonosának személye nem
állapítható meg,
ha a 2000. évi XLIII. törvény 30. § (1)
bekezdésben foglalt kötelezettséget önként nem
teljesíti.
(K-V-MJV-F)
Az elhagyott, nem azonosítható tulajdonosú
hulladék gépjármő esetében a tulajdonosi
kötelezettségeket - összhangban a Hgt. 30. §-ával
- teljesíti.
(K-V-MJV-F)

267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az elhagyott hulladék elszállításával és
ártalmatlanításával kapcsolatban a 2000. évi
XLIII. törvény 30. § (3) bekezdésének a) és b)
pontjában foglaltak szerint eljár.
(K-V-MJV-FK)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §
(1) a)

Jegyzı

Környezetvédelmi hatóságként eljár a
hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék
behajtása során.
(K-V-MJV-FK)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §
(1) b)

Jegyzı

Ellenırzi a települési szilárd hulladék egyes
összetevıinek szelektív győjtését, valamint a
közszolgáltatás keretében történı begyőjtésük
szabályainak betartását.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §
(1) c)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közterület szervezett, rendszeres tisztán
tartása közszolgáltatási feladata.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 31. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közterület tisztán tartási feladatait, valamint a
közterületen megvalósuló állattartás részletes
szabályait - a külön jogszabályokban
meghatározottaknak megfelelıen - a települési
önkormányzat rendeletben állapítja meg.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 31. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az országos és a területi tervvel összhangban, a
területén lévı települési önkormányzatokkal
egyeztetetten önálló megyei
hulladékgazdálkodási tervet készíthet.
(M)

2000. évi XLIII. törvény 34. § (6)

Közgyőlés

Az országos és a területi hulladékgazdálkodási
tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a
település rendezési tervével összhangban
illetékességi területére helyi
hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki, amelyet
rendeletben hirdet ki.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 35. § (1), (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A települési hulladékgazdálkodási terv
elıkészítésére a törvény 34. § rendelkezéseit kell
megfelelıen alkalmazni. A hulladékgazdálkodási
tervet rendeletben hirdeti ki.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 35. § (2)-(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az elıkészítésbe köteles a kerületi
önkormányzatokat is bevonni és véleményüket
kikérni.
(F)

2000. évi XLIII. törvény 35. § (2)

Közgyőlés

Elıkészíti és a települési önkormányzat
képviselı-testülete elé terjeszti a települési
önkormányzat hulladékgazdálkodási tervét.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §
e)

Jegyzı, Fıjegyzı

A területi és a helyi tervek elıkészítésébe a
hulladékgazdálkodási feladatokat jelentısen
befolyásoló gazdálkodó szervezetek vagy érdekképviseleti szerveik bevonása kötelezı.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII. törvény 36. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A különbözı szintő hulladékgazdálkodási
terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2
évente beszámolót állítanak össze az abban
foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti
Környezetvédelmi Programban, a tervezési
területre vonatkozó környezetvédelmi
programban, a terület- és településfejlesztési,
valamint terület- és településrendezési
dokumentumokban foglaltakkal összhangban
kell kialakítani.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII. törvény 37. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hulladékgazdálkodási tervben
meghatározottakat a terület- és
településrendezési tervek jóváhagyása, illetve
más önkormányzati döntések meghozatala során
érvényesíteni kell.
(K-V-MJV-FK-M)

2000. évi XLIII. törvény 37. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodnak a tervben meghatározottak
végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben
foglalt feladatok megoldását. A tervet a törvény
37. § (1) bekezdés szerinti beszámoló
összeállításával egyidejőleg felül kell vizsgálni
és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség
szerint módosítani. A felülvizsgálat
eredményeirıl, a tervezési területen végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységekrıl
tájékoztatni kell a lakosságot.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII. törvény 37. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elıkészíti a hulladékgazdálkodási tervben

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §

Jegyzı, Fıjegyzı

foglaltak végrehajtásáról szóló, kétévente
esedékes beszámolót, és a végrehajtás
tapasztalatai alapján - szükség esetén - javaslatot
tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására.
(K-V-MJV-F)

f)

Gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a
felülvizsgálat eredményérıl és az elvégzett
hulladékgazdálkodási tevékenységrıl.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §
f)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia
kell különösen az e §-ban meghatározottakat.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII. törvény 37. § (4) a)-f),
37. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Feladata a megye területén a hulladékok
környezetkímélı kezelésének elısegítése.
(M)

2000. évi XLIII. törvény 38. § (1)

Közgyőlés

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása
érdekében különösen a következıkrıl
intézkedik:
a) a törvény 34. §-ban foglaltaknak megfelelıen
a települési önkormányzatokkal
együttmőködve kidolgozza a megyei
hulladékgazdálkodási tervet;
b) a települési önkormányzatokkal
együttmőködve meghatározza a hulladék
kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas
területeket a megye területén;
c) összegyőjti a települési önkormányzatok helyi
hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot
tesz azok összehangolására, továbbá a területi
elv érvényesítésére;
d) együttmőködik a hulladékgazdálkodási
feladatok megoldásában más megyei
önkormányzatokkal;
e) elısegíti és támogatja a helyi
önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló
közös telephelyek létesítését.
(M)

2000. évi XLIII. törvény 38. § (2) a)-e)

Közgyőlés

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok és hatósági elıírások megtartását
rendszeresen ellenırzi. Ennek során az e
törvényben és más jogszabályban elıírt kötelezı
és rendszeres adatszolgáltatásokon kívül is
tájékoztató adatot, összefoglalót, jelentést kérhet
kötelezettségei teljesítésérıl a hulladék
termelıjétıl, birtokosától, illetve a
hulladékkezelıtıl.
(K-V-MJV-FK)

2000. évi XLIII. törvény 44. § (1)
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §
g)

Jegyzı

A gyártónál, a forgalmazónál, a hulladék
termelıjénél, birtokosánál, kezelıjénél
rendszeres helyszíni ellenırzést végez. A

2000. évi XLIII. törvény 44. § (2)

Jegyzı

rendszeres ellenırzések mellett bármikor
végezhetı rendkívüli helyszíni ellenırzés. A
helyszíni ellenırzés az ellenırzés foganatosítását
közvetlenül megelızı bejelentést követıen
hajtható végre.
(K-V-MJV-FK)
Helyszíni ellenırzés elızetes bejelentés nélkül is
végrehajtható akkor, ha azt környezetvédelmi
vagy közegészségügyi veszélyhelyzet teszi
szükségessé vagy a hulladék kezelésével
kapcsolatos súlyos kötelezettségszegés alapos
gyanúja áll fenn.
(K-V-MJV-FK)

2000. évi XLIII. törvény 44. § (3)

Jegyzı

A jogszabályban meghatározott elıírások
teljesítése érdekében az ügyfeleket kötelezi
a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági
határozatban meghatározott kötelezettségek
betartására, ha az elıírások megszegését vagy
teljesítésük elmulasztását észleli;
b) a környezetet veszélyeztetı, szennyezı,
károsító tevékenység felfüggesztésére,
abbahagyására, az eredeti állapot
helyreállítására;
c) a környezet szennyezıdése esetében olyan
intézkedés megtételére, amely azt csökkenti
vagy megszünteti, a környezet károsodását
kizárja.
(K-V-MJV-FK)

2000. évi XLIII. törvény 45. § (1) a)-c)

Jegyzı

Korlátozza, felfüggeszti, illetıleg megtiltja az
engedélyéhez kötött tevékenység engedélytıl
eltérı, vagy engedély nélküli folytatását, a
környezetet károsító vagy súlyosan veszélyeztetı
hulladékgazdálkodási tevékenységet. A határozat
- a fellebbezésre tekintet nélkül - azonnal
végrehajthatóvá nyilvánítható.
(K-V-MJV-FK)

2000. évi XLIII. törvény 45. § (2)

Jegyzı

A hulladékgazdálkodási terveikben
meghatározottak teljesülésérıl szóló
beszámolókban teszik közzé a területükön
keletkezı hulladékok mennyiségét, a
hulladékgazdálkodás helyzetét, a hulladékkezelı
létesítmények állapotát, üzemeltetését és
mindezek környezeti hatásait bemutató
információikat.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII. törvény 50. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A környezetvédelmi hatóság eljárásához
szükséges adatokat köteles a külön
jogszabályokban meghatározott módon és
tartalommal a környezetvédelmi hatóság
rendelkezésére bocsátani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XLIII. törvény 52. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés
meghozatala elıtt a lakosság álláspontjának
megismerése érdekében közmeghallgatás
tartható.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII. törvény 53. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

2000. évi XLIII. törvény 53. § (3) a)-b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kezelt illetve a tisztított szennyvíz és
szennyvíziszap felhasználásához szükséges
engedély kiadásához hozzájárul, ha a
tevékenység összhangban van a település
feladataival.
(K-V-MJV-F)

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2)(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A leürítı helyen elhelyezhetı települési
folyékony hulladék mennyiségét és minıségét,
az ürítés módját és idıpontját a közcsatorna
üzemeltetıjével történt egyeztetés alapján
határozza meg.
(K-V-MJV-F)

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 16. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hulladékgyőjtı udvarokról és
győjtıszigetekrıl, valamint azok mőködési
rendjérıl tájékoztatja a lakosságot.
(K-V-MJV-F)

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 4. §

Képviselı-testület

A tájékoztatásnak legalább az e paragrafusban
foglaltakat kell tartalmaznia.
(K-V-MJV-F)

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 4. §

Képviselı-testület

A minısítési eljárás és a bírság kiszabásának
kivételével - a felügyelıség veszélyes
hulladékkal kapcsolatos engedélyezési
eljárásában, helyi jelentıségő védett természeti
terület esetén - a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott természetvédelmi
követelményeknek való megfelelés kérdésében
szakhatóságként eljár.
(K-V-MJV-FK)

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
32/C. § (1)

Jegyzı

2000. évi XLIII. törvény 49. § (2)
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles közmeghallgatást tartani
a) hulladék ártalmatlanítását szolgáló telephely
létesítését,
b) települési hulladékok egymástól fajtánként
elkülönített győjtését elrendelı döntése
meghozatala elıtt.
(K-V-MJV-F)

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Külön jogszabályban meghatározott esetekben
hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.
(K-V-MJV-F)

Kiszabja a hulladékgazdálkodási bírságot,
amennyiben
a) az ingatlan tulajdonos a települési
hulladékgyőjtésére, és átadására vonatkozó
kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételét mellızve jogellenes hulladékelhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve
más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési
hulladéknak az önkormányzati rendeletben
meghatározott szelektív győjtésére vonatkozó
kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati
rendeletben meghatározott közterület
tisztántartási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben
foglalt egyéb hulladékgazdálkodással
összefüggı kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyzı által hozott hatósági
határozat elıírásait megsérti, illetve az
azokban foglalt kötelezettségének nem vagy
nem megfelelıen tesz eleget.
(K-V-MJV-F)

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az alapbírság összegét a rendelet 1. §-ának
rendelkezései alapján állapítja meg, kivéve az
alábbiak együttes teljesülése esetén:
a) a jogsértés nem jár
környezetveszélyeztetéssel,
környezetszennyezéssel vagy
környezetkárosítással,
b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem
áll fenn,
c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal
kapcsolatos,
d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége
nem haladja meg az adott településen a
háztartásokban keletkezı települési hulladék
átlagos havi mennyiségét.
Ezekben az esetekben a bírságot 1500 és 50 000
Ft között állapítja meg.
(K-V-MJV-F)

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
2. § (3)-(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A bírság kiszabását mellızheti, ha a jogsértés a
tevékenység vagy mulasztás súlyára, az
elkövetés vagy kötelezettség szegés
következményeire tekintettel annyira csekély,
hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása
szükségtelen.
(K-V-MJV-F)

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hulladékkezelési közszolgáltató
kiválasztásával és a közszolgáltatási
szerzıdéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A települési szilárd, illetve folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató
kiválasztása céljából a közbeszerzésekrıl szóló
2003. évi CXXIX. törvényt és e rendeletet
alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a 2003. évi
CXXIX. törvény szerint nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni.
(K-V-MJV-F)

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 1. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha több önkormányzat a közszolgáltatást
önkormányzati társulás vagy együttmőködési
megállapodás keretében közösen kívánja
megszervezni, a közbeszerzési eljárást megindító
felhívásukat közösen készítik el, illetve teszik
közzé.
(K-V-MJV-F)

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 1. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közszolgáltatási díjat legalább egyéves
díjfizetési idıszakra kell meghatároznia.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A települési szilárd, illetve folyékony hulladék
(a továbbiakban együtt: települési hulladék)
kezelésére irányuló közszolgáltatás díját különkülön kell meghatároznia. A települési szilárd
hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj
egytényezıs vagy kéttényezıs díjként
határozhatja meg.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §
(2), 7-8. §

Képviselı-testület
Közgyőlés

A közszolgáltatási díj számítására szolgáló
kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása
esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet,
továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet
elemeit is részletesen meg kell határoznia és
közzé kell tennie.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatároznia,
hogy
a) a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató
hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos
költségek és ráfordítások megtérülésének,
valamint a közszolgáltatás fejleszthetı
fenntartásához szükséges költségek és
ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

legyen, és
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és
legkisebb költségő ellátására, a közszolgáltató
kapacitásának hatékony kihasználására,
valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére
és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
(K-V-MJV-F)
Közszolgáltatási díjcsökkentı tényezıként kell
figyelembe vennie a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított, a költségek
ellentételezésére kapott költségvetési, illetıleg
önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás
teljesítése folyamatában keletkezı
melléktermékek, így különösen a hulladéklerakó
gáz, komposzt, valamint a szelektíven begyőjtött
hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás
céljára történı átadásból származó bevételt.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Ha a közszolgáltatási díjat a 64/2008. (III. 28.)
Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdés alapján
számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja
meg, a különbséget díjkompenzáció formájában
köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Abban
az esetben, ha díjkedvezményt, mentességet,
vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülı
költségeket a közszolgáltató számára köteles
megtéríteni.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi
adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján
kell meghatároznia.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 4. §
(1), 10. §

Képviselı-testület
Közgyőlés

Üdülıingatlanok, illetıleg idılegesen használt
ingatlanok esetében hónapokban vagy
negyedévekben meghatározott mértékő
használati szezont kell megállapítania
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 9. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Zaj- és rezgésvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Zaj- és rezgésvédelem
A területeket zajvédelmi szempontból
fokozottan védetté nyilvánítja.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 85. § (1) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elrendeli csendes övezet kialakítását a zaj ellen
fokozott védelmet igénylı létesítmény körül.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 85. § (1) d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapítja a helyi zaj- és rezgésvédelmi
szabályokat.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 85. § (1) e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gyakorolja az elsı fokú hatósági jogkört

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Jegyzı

Abban az esetben írja elı a hatásterület mérés,
illetve számítás szerinti meghatározását, ha a
rendelkezésre álló adatok alapján
valószínősíthetı, hogy a zajforrás hatásterülete
nagyobb, mint a (3) bekezdésben meghatározott,
vélelmezett hatásterület.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Jegyzı

A tevékenység, illetve létesítmény jellegétıl
függetlenül a 6. § szerint mért, számított területet
kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát
az eljárás során a kérelmezı bemutatja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(6)

Jegyzı

A háttérterhelés mértékére vonatkozó,
rendelkezésre álló adatokat kérelemre a
létesítmény tervezıjének vagy tulajdonosának
rendelkezésére bocsátja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. §
(4)

Jegyzı

Ha az üzemeltetı az (1) bekezdés szerinti
kötelezettségét elmulasztja, megfelelı határidı
tőzése mellett felhívja annak teljesítésére.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §
(2)

Jegyzı

A környezeti zajkibocsátási határértéket a külön
jogszabályban elıírtak szerint - hatósági
határozatban - kell megállapítani.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §
(4)

Jegyzı

Ha a kérelmezı a zajkibocsátási határérték
megállapítására vonatkozó - az (1) bekezdés
szerinti - kérelmét visszavonja, a határérték
megállapítására vonatkozó eljárást hivatalból

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §
(5)

Jegyzı

a) az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek;
továbbá
b) a védendı épületek védendı helyiségeinek
belsı terére elıírt zajvédelmi követelmények
teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
c) a védendı épületek védendı helyiségeinek
belsı terére elıírt rezgéskövetelmények
teljesítésére vonatkozó ügyekben
ca) valamennyi, az adott épületen belüli,
illetve
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás
okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú
melléklet szerinti tevékenységeknél.
(V-MJV-FK)

folytatja, kivéve, ha a kérelmezı a létesítésre
irányuló kérelmét is visszavonta.
(V-MJV-FK)
A kérelem alapján:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Jegyzı

Ha olyan tények birtokába jut, amely a
kibocsátási határérték megállapítását teszi
szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás
keretében megállapítja a kibocsátási határértéket,
és az üzemeltetıt az eljárás lefolytatásához
szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Jegyzı

Ha a kérelmezı a zajkibocsátási határérték
megállapítására vonatkozó - az (1) bekezdés
szerinti - kérelmét visszavonja, a határérték
megállapítására vonatkozó eljárást hivatalból
folytatja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. §
(4)

Jegyzı

A változásjelentés alapján, amennyiben
szükséges, a meglevı határozatot módosítja vagy
visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket
állapít meg.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. §
(5)

Jegyzı

A zajterhelési határérték alóli felmentésrıl szóló
határozatában az építıipari tevékenység napi, heti
idıbeosztására és a munkavégzés teljesítményére
vonatkozóan is elıírhat korlátozást.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §
(3)

Jegyzı

Csendes övezet vagy zajvédelmi szempontból
fokozottan védett terület kijelölésérıl a
felügyelıséget értesíti.
(K-V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 16. §
(3)

Jegyzı

Ha azt állapítja meg, hogy a szabadidıs zajforrás
által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket
túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetıjét
intézkedési terv benyújtására kötelezi.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §
(1)

Jegyzı

Ha az intézkedési tervet jóváhagyja, az
üzemeltetıt határidı kitőzésével a benne szereplı
intézkedések megvalósítására kötelezi.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §
(3)

Jegyzı

a) környezeti zajkibocsátási határértéket állapít
meg és elıírja annak teljesítési határidejét,
b) rezgésterhelés okozója részére elıírja a
rezgésterhelési határérték teljesítésének
határidejét.
(V-MJV-FK)

A szabadidıs zajforrásokra készített intézkedési
tervet abban az esetben hagyja jóvá, ha az
üzemeltetı bemutatja, hogy az általa tervezett
intézkedések biztosítják a zajkibocsátás
határértékre való csökkentését.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §
(4)

Jegyzı

Ha az üzemeltetı az intézkedési tervet a kijelölt
határidıre nem vagy csak részben hajtja végre,
illetve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az
elıírt határértéket, a tevékenységet
a) 1-6 dB túllépés között korlátozza,
b) 7-10 dB túllépés között felfüggeszti,
c) 10 dB túllépés között megtiltja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 18. §

Jegyzı

Amennyiben a fokozottan zajos terület
településrendezési terv szerinti besorolása
megváltozik, errıl 30 napon belül tájékoztatja a
környezetvédelmi hatóságot.
(K-V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 24. §
(1)

Jegyzı

Véleményt nyilvánít a zajgátló védıövezet
határainak a település belterületén és egyéb
beépítésre szánt területén kialakult beépítési
vonalakhoz illetve telekhatárokhoz igazításáról.
(K-V-MJV-FK)

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Építésügyi szakhatóságként közremőködik a
zajgátló védıövezet kijelölésében.
(K-V-MJV-FK)

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Jegyzı

A repülıterek környezetében lévı zajövezeteket
ábrázoló térképeket és kijelölésre vonatkozó
egyéb dokumentumokat (utcajegyzék stb.) a
helyben szokásos módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK)

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

A helyi szokásoknak megfelelıen, a közérdekő
adatok nyilvánosságára vonatkozó
követelmények kielégítésére kialakított rend
szerint biztosítania kell a zajgátló
védıövezetekkel kapcsolatos dokumentumok
megtekintésének lehetıségét az állampolgárok
számára.

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 19. §
(1)

Jegyzı

Stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet készít.

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §
(1), (3), 2. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Zaj- és rezgésbírság

(K-V-MJV-F)
A 10. §-ban meghatározott zajbizottsághoz - fı
repülıtér esetén a külön jogszabály szerinti
zajvédelmi bizottsághoz - véleményezésre

benyújtja az intézkedési terv tervezetét.
(K-V-MJV-F)
Zaj-, illetıleg rezgésvédelmi bírság fizetésére
kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás
üzemeltetıjét az e bekezdésben foglaltak esetén.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. §
(1)

Jegyzı

A 26. § szerinti bírságolandó magatartásról való
tudomásszerzésétıl számított 1 éven túl, illetve a
bírságolandó magatartás tanúsításától számított öt
éven túl nem szabhat ki bírságot.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 27. §

Jegyzı

A zajbírság megállapításához - külön jogszabály
szerinti - zajvizsgálatot kell elvégezni.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 28. §
(1)

Jegyzı

Szabadidıs zajforrás esetén a zajbírságot az e
paragrafusokban foglaltak szerint kell
meghatározni.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 30. §
(1)-(4), 31. §

Jegyzı

A rezgésterhelési határérték túllépése esetén a
rezgésbírságot az e paragrafusban foglaltak
szerint kell meghatározni.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 32. §
(1)-(6)

Jegyzı

Levegıtisztaság-védelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A levegı védelmével kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Megállapítja rendeletben a füstködriadó tervet.

1995. évi LIII. törvény 48. § (4) a), 48. §
(5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapítja rendeletben a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LIII. törvény 48. § (4) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közremőködik a légszennyezettség
szempontjából ökológiailag sérülékeny területek
kijelölésével kapcsolatos eljárásban.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LIII. törvény 48. § (4) c)

Képviselı-testület

Közremőködik az intézkedési program
elkészítésében azokra a zónákra, ahol a
légszennyezettség meghaladja a határértéket.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § (7)

Jegyzı

(K-V-MJV-F)

Kidolgoztatja és végrehajtja a füstködriadó
tervet.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII. törvény 48. § (6) a)

Polgármester,
Fıpolgármester

Azokon a területeken (településeken), ahol a
szmoghelyzet kialakulásával kell számolni és a
légszennyezettség folyamatos mérésének
feltételei adottak, a veszélyhelyzet elkerüléséhez
és az esemény tartósságának csökkentéséhez
azonnali beavatkozási - beleértve a tájékoztatást
és riasztást - füstködriadó tervet dolgoztat ki és
hajt végre.
(K-V-MJV-F)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 15. §
(3)

Polgármester,
Fıpolgármester

A füstködriadó terv végrehajtása során a
légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve
termelı tevékenységet ellátó létesítmények
üzemeltetıinek más energiahordozó, üzemmód
használatára kötelezése, az üzemeltetı
tevékenységének, valamint a közúti közlekedési
eszközök üzemeltetésének idıleges korlátozása
vagy felfüggesztése.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII. törvény 48. § (6) b)
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 15. § (5)

Polgármester,
Fıpolgármester

A külön jogszabályban meghatározott
szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése
esetén tájékoztatja az érintett lakosságot a
meglévı és várható túllépés helyérıl, mértékérıl
és idıtartamáról, a lehetséges egészségügyi
hatásokról és a javasolt teendıkrıl, valamint a
jövıbeli túllépés megelızése érdekében
szükséges feladatokról.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII. törvény 48. § (6) c)

Polgármester,
Fıpolgármester

Környezetvédelmi hatósági hatáskörében eljár
az egy háztartásban élı személyek mindennapi
szükségleteinek kielégítésére, otthona
fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz
használt berendezés; a családi ház, illetve az egy
vagy több lakás ellátására szolgáló az 500 kW
névleges bemenı hıteljesítményt meg nem
haladó tüzelı- és egyéb, kizárólag füstgázt
kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos
levegıtisztaság-védelmi ügyekben.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (3) a)

Jegyzı

Környezetvédelmi hatósági hatáskörében eljár
az oktatási, egészségügyi és szociális
intézmények azon 500 kW névleges bemenı
hıteljesítményt meg nem haladó tüzelı- és
egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések
forrásaival kapcsolatos levegıtisztaság-védelmi
ügyekben, amelyeket nem gazdasági
tevékenység keretében üzemeltetnek.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (3) b)

Jegyzı

Környezetvédelmi hatósági hatáskörében eljára
140 kW névleges bemenı hıteljesítményt meg
nem haladó tüzelı- és egyéb, kizárólag füstgázt
kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos
levegıtisztaság-védelmi ügyekben.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (3) c)

Jegyzı

Ellenırzi a hatáskörébe tartozó berendezések
forrásaira és tevékenységekre megállapított
levegıvédelmi követelmények betartását.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) a)

Jegyzı

Hatáskörén belül a levegıtisztaság-védelmi
elıírások, tilalmak megszegıivel szemben a 8.
számú melléklet szerinti bírságot szab ki és
hatósági intézkedést kezdeményez.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) b)

Jegyzı

Hatósági intézkedést kezdeményez a
levegıtisztaság-védelem érdekében más
hatóságoknál és egyéb szerveknél.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) c)

Jegyzı

Közremőködik a 7. § (7) bekezdése szerinti
intézkedési programok készítésében és hatósági
hatáskörében határozatban kötelezi a
légszennyezıket a rájuk vonatkozó feladatok
végrehajtására.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) d)

Jegyzı

A hatáskörébe tartozó légszennyezık
levegıterhelésérıl kérésre adatokat szolgáltat a
környezetvédelmi felügyelıségnek.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) e)

Jegyzı

Környezetvédelmi felügyelıséggel, a
közegészségügyi és a közlekedési hatósággal
együttmőködve rendszeresen értékeli
illetékességi területének légszennyezettségi
állapotát, arról a lakosságot tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) f)

Jegyzı

Ellenırzi az avar, a kerti hulladék égetésére
vonatkozó levegıvédelmi követelmények
betartását.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) g)

Jegyzı

A hatáskörébe tartozó légszennyezıt a
levegıtisztaság-védelemhez kapcsolódó adatok
közlésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) h)

Jegyzı

A hatáskörébe tartozó légszennyezı részére
határozattal - külön jogszabályban meghatározott
- kibocsátási határértéket írhat elı.

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) i)

(K-V-MJV-FK)
A hatáskörébe tartozó légszennyezıvel szemben
az i) pontban meghatározott kibocsátási
határérték túllépése esetén bírságot szab ki.
(K-V-MJV-FK)

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §
(1), (4) j)

Jegyzı

Vadászat
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Törvényes képviselıként eljár azon - a törvény
alapján vadászterületnek minısülı, de nem a
Magyar Állam tulajdonát képezı - földek
tulajdonosai nevében, akik
- a kialakítandó vadászterületen egyenként
harminc hektárnál kisebb földtulajdonnal
rendelkeznek, és e képviseletükkel más
természetes vagy jogi személyt nem bíztak
meg
- a kialakítandó vadászterületen harminc
hektárnál nagyobb földtulajdonnal
rendelkeznek, de a határozathozatalon nem
jelentek meg, és képviseletükrıl sem
gondoskodtak.
(K-V-MJV-FK)

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. § (1)
a)-b)

Jegyzı

A határozathozatal során szavazati hányadát úgy
kell megállapítani, hogy az adott önkormányzat
közigazgatási területén belül található, a
vadászterület részének minısülı földterületbıl le
kell vonni azokat a földterületeket, amelyek
képviseletérıl a földtulajdonos személyesen
vagy képviselıjén keresztül gondoskodott.
(K-V-MJV-FK)

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 9. § (2)

Jegyzı

Amennyiben a földtulajdonosok - a Magyar
Állam kivételével - a vadászterületen különkülön harminc hektárt el nem érı földtulajdonnal
rendelkeznek, és e tulajdonosok a
határozathozatal idıpontjáig közös
képviseletükrıl másként nem gondoskodnak, a
12. § szerinti kérdésekkel kapcsolatos
jognyilatkozatokat a tulajdonos törvényes
képviselıjeként teszi meg.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LV. törvény 14. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szakértıt öt munkanapon belül rendeli ki.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LV. törvény 81. § (3)

Jegyzı

A szakértıi vadkárbecslési jegyzıkönyvben
foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli

1996. évi LV. törvény 81. § (5)

Jegyzı

meg a felek között a kár megtérítésére
vonatkozóan.
(K-V-MJV-FK)
Ha a felek között kötött egyezség megfelel a
jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti
a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét,
valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre
vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által
elılegezett eljárási költség felek általi viselését, a
kártérítés ( eljárási költség ) összegét és
pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, az
egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LV. törvény 81. § (6)

Jegyzı

Ha felek között nem jött létre egyezség vagy az
nem hagyható jóvá, az eljárást megszünteti.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LV. törvény 81. § (7)

Jegyzı

A kárbecslési eljárás során a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvénynek az e bekezdésben foglaltakat kell
megfelelıen alkalmazni.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LV. törvény 81/A. §

Jegyzı

A kárbecslés idıpontjáról és helyérıl - az azon
való részvétel céljából - az érdekelteket értesíti.
(K-V-MJV-FK)

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 83. § (4)

Jegyzı

A szakértıi vadkárbecslési jegyzıkönyvben
foglaltak alapján kísérli meg a felek között az
egyezség létrehozását, illetve megállapítja az
egyezség létrejöttének hiányát.
(K-V-MJV-FK)

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 84. § (3)

Jegyzı

A szakértı vadkárbecslése alapján az érintettek
közötti egyezséget, illetıleg annak hiányát
jegyzıkönyvbe foglalja.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LV. törvény 81. § (4)

Jegyzı

Megállapítja a Polgári perrendtartás
költségviselésre vonatkozó szabályai alapján az
általa lefolytatott eljárás költségeit.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi LV. törvény 81. § (6)

Jegyzı

Szabálysértések
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Szabálysértésekkel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Korlátozottan cselekvıképes vagy
cselekvıképtelen sértett helyett jogosult
magánindítvány elıterjesztésére.

1999. évi LXIX. törvény 10. § (2)

Jegyzı,
Gyámhivatal

(K-V-MJV-FK-F-M)
A felelısségre vonást mellızheti, ha a
szabálysértés a cselekmény súlyára, az elkövetés
körülményeire, illetve az eljárás alá vont
személyre tekintettel annyira csekély, hogy
büntetés vagy intézkedés alkalmazása
szükségtelen. A felelısségre vonás mellızésérıl
a sértettet értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 12. §

Jegyzı

A felelısségrevonás mellızésérıl határozatban
rendelkezik, amelyben szükség esetén
rendelkeznie kell a felmerült eljárási költségrıl.
E határozatot az eljárás alá vont személynek
akkor kézbesíti, ha az eljárás megindításáról
tudomást szerzett.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. §

Jegyzı

Szabálysértés miatt pénzbírság büntetést;
jármővezetéstıl eltiltás, elkobzás, kiutasítás,
figyelmeztetés intézkedést alkalmazhat.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 13. § (1)-(2),
87. § (1)

Jegyzı

A szabálysértés miatt kiszabható pénzbírság
legmagasabb összegét - rendeletében harmincezer forintban állapíthatja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi LXIX. törvény 16. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Fiatalkorúval szemben pénzbírságot akkor
szabhat ki, ha annak önálló keresete (jövedelme)
vagy megfelelı vagyona van.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 29. § (2)

Jegyzı

A pénzbírságot meg nem fizetés esetén - ha a
közigazgatási végrehajtás általános szabályai
szerint, illetıleg adók módjára nem hajtható be közérdekő munkára változtatja át, kivéve, ha az
eljárás alá vont személy:
- a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontjában
meghatározott fogyatékos személy, kórházi
fekvıbeteg-ellátásban részesül, illetıleg
kórházi kezelése válik szükségessé;
- a terhesség negyedik hónapját elérı nı,
tizenhat éves korát be nem töltı gyermekét
egyedül nevelı szülı, vagy fogyatékos,
illetıleg folyamatos ápolást igénylı
hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 17. § (1), (3)

Jegyzı

1999. évi LXIX. törvény 20. § (1)-(2)

Jegyzı

Elkobozza azt a dolgot,
- amelyet a szabálysértés elkövetéséhez
eszközül használtak, ha az eljárás alá vont
személy tulajdona vagy egyébként is, ha

birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti;
- amely a szabálysértés útján jött létre;
- amelyet az eljárás alá vont személy a
szabálysértés elkövetéséért a tulajdonostól
vagy annak hozzájárulásával mástól kapott
- amelyre nézve a szabálysértést elkövették,
amennyiben a szabálysértést meghatározó
jogszabály az elkobzást kötelezıvé teszi.
(K-V-MJV-FK)
Elkobozhatja azt a dolgot, amelyre nézve a
szabálysértést elkövették, amennyiben a
szabálysértést meghatározó jogszabály az
elkobzást lehetıvé teszi.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 20. § (3)

Jegyzı

Szabálysértési hatóság jogerıs határozata
alapján végrehajtja az elkobzást.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 1. § (4)

Jegyzı

Az elkobzást kimondó határozat jogerıre
emelkedése után köteles megvizsgálni, hogy a
külön jogszabály szerinti közérdekő felhasználás
feltételei fennállnak-e.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 6. § (1)

Jegyzı

Az elkobzott dolgok beszállításával, tárolásával,
értékesítésével, illetve megsemmisítésével
kapcsolatban felmerülı kiadásokról
költségvetésében gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az elkobzott dolog értékesítése nem
lehetséges, azt megsemmisíti, illetve a
megsemmisítéshez hozzájárul.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 7. § (3)

Jegyzı

Amennyiben az elkobzott dolog értékesítése
illetve megsemmisítése után megállapítja, hogy
az alaptalanul történt, a jogosult részére
visszafizetést rendel el.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 7. § (5)

Jegyzı

Büntetés helyett figyelmeztetést alkalmazhat, ha
a szabálysértés az elkövetés körülményeire
tekintettel csekély súlyú és az eljárás alá vont
személy személyi körülményeire is figyelemmel
ettıl az intézkedéstıl kellı visszatartó hatás
várható.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 22. §

Jegyzı

Ha ugyanazon eljárás alá vont személlyel
szemben, ugyanannál a hatóságnál több
szabálysértési eljárás indul, azokat az ügyeket,
amelyekben még nem született érdemi határozat,
egyesíteni kell. Az egyesítést mellızni lehet,

1999. évi LXIX. törvény 23. §

Jegyzı

illetve az ügyeket el lehet különíteni, ha a
cselekmények együttes elbírálása a felelısségre
vonást jelentısen késleltetné.
(K-V-MJV-FK)
Nyilvántartja az általa szabálysértés miatt
felelısségre vont elkövetık természetes
személyazonosító adatait, lakcímét, az elkövetett
szabálysértést, az alkalmazott büntetést vagy
intézkedést és az ügy számát, a büntetés vagy
intézkedés végrehajthatóságának megszőnéséig,
de legalább a határozat jogerıre emelkedésétıl
számított két évig.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 27. § (1)

Jegyzı

Nyilvántartásából adatot csak annak a
hatóságnak szolgáltathat ki, amely jogszabály
alapján jogosult a szabálysértési eljárással
összefüggı adatok kezelésére.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 27. § (2)

Jegyzı

A fegyveres szervek (honvédség, határırség,
rendırség, polgári védelem, vám- és
pénzügyırség, a büntetés-végrehajtási szervezet,
állami és hivatásos önkormányzati tőzoltóság,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos
állományú tagja, továbbá a sorkatonai szolgálatot
teljesítı által a szolgálati viszony tartama alatt a
szolgálati helyen, illetıleg a szolgálattal
összefüggésben elkövetett szabálysértést nem
bírálja el, kivéve, ha a szolgálati viszony a
szabálysértés elbírálása elıtt megszőnt. Ezekben
az esetekben az elkobzásról, illetıleg a
jármővezetéstıl eltiltásról határozattal dönt.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 30. § (1)-(2)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 8. §

Jegyzı

Szabálysértés miatt - ha a szabálysértést
meghatározó jogszabály másként nem
rendelkezik - eljár. Ha az eljárás alá vont
személlyel szemben a jegyzı hatáskörébe tartozó
szabálysértésen kívül más szabálysértés miatt is
eljárás indul, - a közlekedésrendészeti és a vámés deviza-szabálysértések kivételével - az
egyébként hatáskörébe nem tartozó szabálysértés
miatt is eljárhat.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 32. § (1), (2)

Jegyzı

Ha az ügyben nincs hatásköre vagy
illetékessége, az ügyet az eljárásra jogosult
illetékes szervhez haladéktalanul átteszi.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 40. §
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 11. §

Jegyzı

Az ügy megítélése szempontjából lényeges
körülményeket köteles tisztázni. Amennyiben a
rendelkezésre álló adatok az érdemi döntés
meghozatalához nem elegendıek, a tényállás

1999. évi LXIX. törvény 52. § (1)

Jegyzı

tisztázása érdekében bizonyítást folytat le.
(K-V-MJV-FK)
Az eljárás alá vont személy felelısségének
bizonyítása terheli, az eljárás alá vont személyt
nem kötelezheti ártatlanságának bizonyítására.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 52. § (2)

Jegyzı

A szabálysértési eljárásban szabadon
felhasználhat minden olyan bizonyítási eszközt,
amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 52. § (3)

Jegyzı

A szabálysértési eljárásban bizonyítékként
felhasználhatja azokat a bizonyítási eszközöket
is, melyeket az arra feljogosított hatóságok
törvényes eljárásuk keretében szereztek meg.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 53. § (2)

Jegyzı

Tanúként hallgathatja azt meg, akinek olyan
tényrıl van tudomása, amelynek a szabálysértési
ügy szempontjából jelentısége van.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 54. § (1)

Jegyzı

A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült
költséget megtéríti. Erre a tanút
meghallgatásának befejezésekor figyelmeztetnie
kell.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 54. § (3)

Jegyzı

A meghallgatást megelızıen meg kell
állapítania - személyazonosító igazolványa,
ennek hiányában egyéb személyazonosságot
igazoló igazolványa, illetıleg nyilatkozata
alapján - a tanú személyazonosságát (nevét,
születési idejét és helyét, anyja nevét),
lakóhelyét, személyazonosító okmányának
számát, valamint - amennyiben ennek a tényállás
tisztázása szempontjából jelentısége van foglalkozását, illetıleg munkahelyét.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 55. § (2)

Jegyzı

Amennyiben a tanú vallomástételének nincs
akadálya, ıt a vallomás megkezdése elıtt
figyelmeztetnie kell a hamis tanúzás
következményeire.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 55. § (4)

Jegyzı

A tizennegyedik életévét meg nem haladott
személyt csak akkor hallgathatja ki tanúként, ha
a vallomásától várható bizonyíték mással nem
pótolható. A kihallgatása esetén a hamis tanúzás
következményeire való figyelmeztetést mellızni
kell.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 55. § (5)

Jegyzı

Ha a tanú vallomása eltér a korábbi
vallomásától, meg kell kísérelnie az eltérés
okának tisztázását.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 55. § (7)

Jegyzı

A tanú kérelmére vagy hivatalból elrendelheti,
hogy a tanúnak az 55. § (2) bekezdésében írt
személyi adatait - nevén kívül - az ügy iratainál
elkülönítve zártan kezeljék.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 56. § (1)

Jegyzı

Nem hallgathatja ki tanúként, aki
foglalkozásánál, hivatásánál vagy
közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha
a tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené,
továbbá azt sem, akitıl testi vagy szellemi
fogyatékossága miatt nyilvánvalóan nem várható
helyes vallomás.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 57. § (2)

Jegyzı

Ha a szabálysértési felelısségre vonás
szempontjából jelentıs, bizonyítást igénylı tény
megállapításához vagy megítéléséhez különleges
szakértelem szükséges, - hivatalból vagy
kérelemre - az igazságügyi szakértıi
tevékenységrıl szóló törvény szerint igazságügyi
szakértıi tevékenység végzésére jogosult
szakértıt rendelhet ki.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 58. § (1)

Jegyzı

Ha a szakvélemény hiányos, önmagával
ellentmondó megállapításokat tartalmaz, felhívja
a szakértıt a kért felvilágosítás megadására,
illetıleg a szakvélemény kiegészítésére.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 58. § (6)

Jegyzı

Ha a szakértıtıl kért felvilágosítás vagy a
szakvélemény kiegészítése nem vezetett
eredményre, kérelemre vagy hivatalból más
szakértıt is kirendelhet.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 58. § (7)

Jegyzı

A szakvélemény elıadása elıtt - az 55. § (2)
bekezdésének alkalmazásával - meg kell
állapítania a szakértı személyazonosságát,
tisztázni kell, hogy az ügyben érdekelt vagy
elfogult-e. A szakvélemény elıadása után a
szakértıhöz kérdéseket intézhet.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 61. §

Jegyzı

Ha a nem magyar anyanyelvő személy az eljárás
során az anyanyelvét vagy az általa értett nyelvet
kívánja használni, tolmácsot kell igénybe vennie.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 62. § (1)

Jegyzı

Amennyiben a tárgyi bizonyítási eszköz nem
alkalmas lefoglalásra, akkor a szabálysértéssel
kapcsolatos egyedi tulajdonságainak leírását
rögzítı iratot vagy fényképet kell az iratokhoz
csatolnia.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 63. § (2)

Jegyzı

Amennyiben a tényállás tisztázásához személy,
tárgy vagy helyszín közvetlen megtekintése,
illetve megfigyelése szükséges, szemlét rendel
el.

1999. évi LXIX. törvény 65. § (1)

Jegyzı

A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából
jelentıs körülményeket kell rögzítenie. A szemle
tárgyáról, ha lehetséges és szükséges felvételt,
rajzot vagy vázlatot kell készítenie és azt a
jegyzıkönyvhöz kell csatolni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 65. § (2)

Jegyzı

A meghallgatást megelızıen - a meghallgatás
többi részvevıjének távollétében személyazonosító igazolványa, ennek hiányában
egyéb személyazonosságot igazoló igazolványa,
illetıleg nyilatkozata alapján meg kell állapítani
az eljárás alá vont személy személyazonosságát
(nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét),
lakóhelyét, személyazonosító okmányának
számát.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 66. § (1)

Jegyzı

A személyazonosság tisztázását követıen meg
kell kérdezni az eljárás alá vont személyt
személyi körülményeirıl (vagyona, jövedelme,
családi körülményei, foglalkozása, munkahelye)
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 66. § (2)

Jegyzı

Ha az eljárás alá vont nem hajlandó nyilatkozni
a személyi körülményeirıl, ezt az eljárás
irataiban rögzíti és tájékoztatja az eljárás alá
vontat, hogy ez esetben a rendelkezésekre álló
adatok alapján dönt.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 14. § (1)

Jegyzı

Az eljárás alá vont személyt meghallgatásának
megkezdésekor figyelmeztetnie kell arra, hogy
nem köteles vallomást tenni, illetve azt bármikor
megtagadhatja, továbbá, hogy amit mond, az
bizonyítékként felhasználható vele szemben. A
figyelmeztetést és az eljárás alá vont személy

1999. évi LXIX. törvény 66. § (3)

Jegyzı

Ennek során
a) a szemletárgy birtokosát a szemletárgy
felmutatására kötelezheti;
b) helyszíni szemlét tarthat.
(K-V-MJV-FK)

válaszát jegyzıkönyvbe kell foglalnia. A
figyelmeztetés elmaradása esetén az eljárás alá
vont személy vallomását bizonyítékként nem
veheti figyelembe.
(K-V-MJV-FK)
Amennyiben az eljárás alá vont személy a
meghallgatása közben tagadja meg a további
vallomástételt, az addig elhangzottakat
bizonyítási eszközként felhasználhatja.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 14. § (2)

Jegyzı

Ha az eljárás alá vont személy a vallomás tételét
megtagadja, figyelmeztetnie kell ıt arra, hogy ez
a körülmény az eljárás folytatását nem
akadályozza, ı viszont a védekezésnek errıl a
módjáról lemond.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 66. § (4)

Jegyzı

Az eljárás alá vont személynek módot kell adnia
arra, hogy vallomását összefüggıen elıadhassa.
Ezek után kérdéseket intézhet az eljárás alá vont
személyhez.
(K-V-MJV-FK)
Az eljárást felfüggeszti,
a) ha az ügy érdemi elbírálása olyan kérdés
elızetes eldöntésétıl függ, amelyben a döntés
más szerv hatáskörébe tartozik;
b) ha az ismert eljárás alá vont személy távolléte
az ügy érdemi elbírálását nem teszi lehetıvé.
A cselekmény elkövetésétıl számított két éven
belül azonban az eljárást a rendelkezésre álló
adatok alapján be kell fejezni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 66. § (5)

Jegyzı

1999. évi LXIX. törvény 67. § (1)-(2)

Jegyzı

Azt, akinek meghallgatása indokolt, idézéssel
megjelenésre kötelezi. Az idézést írásban kell
közölni úgy, hogy azt a megidézett az idézésben
megjelölt napnál legalább öt nappal korábban
megkapja. Az idézésben meg kell jelölnie, hogy
a megidézettet milyen ügyben és milyen
minıségben kívánja meghallgatni, egyúttal
figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának
következményeire.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 68. § (1)-(2)

Jegyzı

Amennyiben tanút vagy szakértıt kíván
meghallgatni, szemlét tartani, a meghallgatás,
illetıleg a szemle helyérıl és idejérıl az eljárás
alá vont személyt és a sértettet értesítenie kell.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 68. § (4)

Jegyzı

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagját,
továbbá a sorkatonai szolgálatot teljesítıt
parancsnoka útján kell megidéznie.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 68. § (6)

Jegyzı

A megidézett személyt a meghallgatásának
elmaradásával okozott költségek megtérítésére
kell köteleznie, ha az idézésre nem jelenik meg
és ezt alapos okkal nem menti ki, önhibájából
meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik
meg vagy a meghallgatás elıtt engedély nélkül
eltávozik.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 69. §

Jegyzı

Az eljárási cselekményekrıl - ha e törvény
másként nem rendelkezik - jegyzıkönyvet kell
készíteni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 70. § (1)-(3)

Jegyzı

Jegyzıkönyvbe kell foglalnia a tanú, az eljárás
alá vont személy, továbbá a szakértı törvény
által elıírt jogairól történı tájékoztatását és a
hamis tanúzás következményeire történı
figyelmeztetését, az erre adott válaszokkal
együtt.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 15. § (1)

Jegyzı

A jegyzıkönyvet felolvasás után - ha e törvény
ettıl eltérıen nem rendelkezik - az eljárási
cselekmény résztvevıinek alá kell írniuk.
Amennyiben a jegyzıkönyv aláírását bármelyik
résztvevı megtagadja, azt a megtagadás okának
feltüntetésével a jegyzıkönyvbe fel kell
jegyezni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 70. § (4)

Jegyzı

Határoz az igazolási kérelemrıl, kivéve, ha az a
kifogással kapcsolatos.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 72. § (1)

Jegyzı

Ha a kifogás mulasztással kapcsolatos, az
iratokat a kifogás elbírálására illetékes
bíróságnak kell megküldenie.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 72. § (2)

Jegyzı

Ha az igazolási kérelem helytálló, az eljárás
folytatását rendeli el, és - az eljárás eredményétıl
függıen - a korábbi határozatot hatályában
fenntartja vagy hatályon kívül helyezi és új
határozatot hoz.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 72. § (3)

Jegyzı

Igazolási kérelem benyújtása esetén, indokolt
esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 72. § (4)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 16. §

Jegyzı

A szabálysértési hatóság hivatalos iratának az
érintett személy részére átadása (kézbesítése)
történhet
a) személyesen,

1999. évi LXIX. törvény 74. § (1)

Jegyzı

b) postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok
kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok
szerint,
c) szabálysértési jogsegély keretében.
(K-V-MJV-FK)
A hivatalos iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján szabályszerően kézbesítettnek kell
tekinteni, ha az irat átvételét, illetıleg a
tértivevény aláírását a címzett megtagadta.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 74. § (2)

Jegyzı

A tértivevénnyel feladott hivatalos iratot a
kézbesítés második megkísérlésének napját
követı ötödik munkanapon - az ellenkezı
bizonyításáig - kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
hivatalos irat a szabálysértési hatósághoz „nem
kereste” jelzéssel érkezett vissza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi LXIX. törvény 74. § (3)

Jegyzı

Az elıvezetés esetén a határozatot a
foganatosításkor kell az érintettnek átadni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 74. § (4)

Jegyzı

A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló
kérelemrıl annak beérkezését követı nyolc
napon belül az határoz, amely a kézbesítésrıl
intézkedett.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 74/A. § (5)

Jegyzı

Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló
kérelemnek helyt ad, a vélelmezett kézbesítéshez
főzıdı jogkövetkezmények hatálytalanok, és a
kézbesítést, illetve a már megtett intézkedéseket,
eljárási cselekményeket a szükséges mértékben
meg kell ismételni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 74/A. § (6)

Jegyzı

Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló
kérelem a kifogással kapcsolatos, az iratokat a
kifogás elbírálására illetékes hatóságnak kell
megküldeni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 74/A. § (7)

Jegyzı

A határozatát közli írásban azzal, akire az
rendelkezést tartalmaz, valamint a sértettel és
képviselıjével, az eljárás alá vont személlyel
közölt határozatot a védıvel is közölnie kell.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 75. § (1)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 17. § (1),
(2)

Jegyzı

A sértettel és képviselıjével közli az eljárás alá
vont személy felelısségét megállapító jogerıs
ügydöntı határozatot, illetve a bíróság hatályban
tartó vagy megváltoztató végzését.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 75. § (2)

Jegyzı

Jogerıs határozatának egy példányával értesíti
az e §-ban meghatározottakat.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 17. § (3)

Jegyzı

A határozatát név-, szám-, számítási hiba vagy
más hasonló elírás esetén kijavítja.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 75. § (3)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 17. § (4)

Jegyzı

A határozatát kiegészíti, ha valamely lényeges
kérdésrıl nem rendelkezett.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 75. § (4)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 17. § (4)

Jegyzı

A kijavítás tényét, illetıleg a kiegészítésrıl
szóló határozatot azzal kell közölnie, akivel az
eredeti határozatot közölte, illetıleg akire nézve
a kiegészített határozat rendelkezést tartalmaz.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 75. § (5)

Jegyzı

Az eljárás alá vont személyt vagy tanút, aki
eljárási cselekményen a szabályszerő idézésre
nem jelenik meg, s távolmaradását alapos okkal
nem menti ki, a rendırség útján elı vezettetheti.
Rendelkezhet úgy, hogy az elıvezetést
útbaindítással hajtsák végre.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 78. § (1)

Jegyzı

A megidézett távolmaradásának igazolása esetén
az elıvezetést elrendelı határozatát hatályon
kívül helyezi.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 78. § (5)

Jegyzı

Lefoglalhatja azt a dolgot, amely
- tárgyi bizonyítási eszköz;
- a törvény értelmében elkobozható.

1999. évi LXIX. törvény 80. § (1)-(2)

Jegyzı

A lefoglalást határozattal rendeli el, azt maga
végzi el vagy foganatosítása érdekében
megkeresi a lefoglalás alá esı dolog helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzıjét,
pénzügyi szabálysértés esetén a vámszervet.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 1. § (1)

Jegyzı

Postai küldeményeket és táviratokat - amíg
azokat a címzettnek nem kézbesítették - csak az
ügyész írásbeli határozata alapján foglalhatja le.
A határozat kiadásáig csupán visszatartásuk iránt
intézkedhet.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 80. § (3)

Jegyzı

A lefoglalt dolog ırzésérıl gondoskodik. Ha a
dolog használatához az érintettnek különös

1999. évi LXIX. törvény 80. § (4)
10/2000. (III. 24.) PM rendelet 3. §

Jegyzı

Lefoglalja azt a dolgot, amelynek birtoklása
jogszabályba ütközik.
(K-V-MJV-FK)

érdeke főzıdik, az (1) bekezdés alapján lefoglalt
dolgot az ırizetére bízhatja.
(K-V-MJV-FK)
A gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolgot
értékesítheti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 80. § (5)
10/2000. (III. 24.) PM rendelet 5. §

Jegyzı

Ha a külföldi az elıreláthatólag kiszabásra
kerülı pénzbírság, illetıleg az eljárási költség
fedezetéhez szükséges összeget nem helyezi
letétbe, az összeg erejéig az eljárás alá vont
személy vagyontárgyait - a nélkülözhetetlen
vagyontárgyak kivételével - lefoglalhatja. A
szabálysértési tárgyalás során a letétbe helyezés,
illetıleg ennek elmulasztása esetén a lefoglalás
lehetıségérıl a külföldit tájékoztatnia kell.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 80. § (6)

Jegyzı

A lefoglalás érdekében a dolog birtokosát fel
kell szólítania, hogy a keresett dolgot adja át. Az
érintettet figyelmeztetnie kell arra, hogy az
átadás megtagadása nem akadálya annak, hogy a
keresett dolgot átvizsgálás útján megszerezze.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 80. § (7)

Jegyzı

A dolog visszatartásáról, illetve lefoglalásáról az
e §-ban foglalt tartalommal jegyzıkönyvet kell
készítenie.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 2. § (1)

Jegyzı

A lefoglalt, illetve visszatartott dologról
elismervényt ad annak a személynek, akitıl azt
lefoglalták.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 2. § (2)

Jegyzı

A lefoglalt, illetve visszatartott dologokról
meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 2. § (3)

Jegyzı

A lefoglalt dolog értékét a lefoglaláskor
megállapítja, illetve utána intézkedik annak
megállapításáról.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 2. § (4)

Jegyzı

A lefoglalt dolgokat állaguk megsértése nélkül
azonosításra alkalmas jellel látja el.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 2. § (5)

Jegyzı

A lefoglalást határozattal meg kell szüntetnie,
mihelyt arra az eljárás érdekében már nincs
szükség. Ebben az esetben a dolgot, illetve az
értékesítésbıl befolyt ellenértéket annak kell
visszaadni, akitıl a dolgot lefoglalták.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 80. § (8)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 20. § (1)
10/2000. (III. 24.) PM rendelet 4. § (1)

Jegyzı

Az eljárás alá vont személytıl lefoglalt dolgot
részére csak akkor adhatja ki, ha a kiadás iránt
más nem jelentett be igényt. Ha az eljárás alá
vont személytıl lefoglalt dolog kiadása iránt más
is jelent be igényt, - a jogosultság elbírálása
nélkül - határoz a lefoglalt dolog elhelyezésérıl.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 80. § (9)

Jegyzı

Nem adja vissza az olyan lefoglalt dolgot,
amelynek birtokban tartását jogszabály
feltételhez köti és az nem áll fenn, illetve
amelynek birtokban tartását jogszabály tiltja.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 4. § (2)

Jegyzı

Ha a lefoglalt dolog értéktelen és arra senki sem
tart igényt, a lefoglalás megszüntetése után azt
meg kell semmisítenie.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 80. § (11)

Jegyzı

Határozatban rendbírságot szabhat ki az eljárás
során elıírt kötelességek teljesítése érdekében,
továbbá az eljárás rendjének megzavarása miatt.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 81. § (1)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 21. §

Jegyzı

Az érdemi határozatot - az (5) bekezdésben
meghatározott kivétellel - az eljárás megindítását
követı harminc napon belül hozza meg. Ha az
ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan
akadály indokolja, egy alkalommal az
ügyintézési határidıt legfeljebb harminc nappal
meghosszabbíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 82. § (4)

Jegyzı

Gyermekkorú sérelmére elkövetett szabálysértés
esetén az érdemi határozatot az eljárás
megindítását követı tizenöt napon belül hozza
meg. Ha az ügy bonyolultsága vagy más
elháríthatatlan akadály indokolja, egy
alkalommal az ügyintézési határidıt legfeljebb
tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 82. § (5)

Jegyzı

Amennyiben a feljelentés adatai nem adnak
elegendı alapot a felelısség megállapítására,
illetıleg az eljárás megszüntetésére, a tényállás
tisztázása érdekében
a) felhívja a feljelentıt további adatok
közlésére, meghallgatja az eljárás alá vont
személyt, szükség esetén a sértettet, a
feljelentıt, illetve más, tanúként számba
jöhetı személyeket;
b) szakvéleményt szerez be, meghallgatja a
szakértıt, illetve a szaktanácsadót;
c) iratokat, tárgyi bizonyítási eszközöket szerez,
illetve szereztet be;

1999. évi LXIX. törvény 83. § (1)

Jegyzı

d) külön jogszabályban meghatározott feltételek
alapján más szerveket adatok közlésére hív
fel.
(K-V-MJV-FK)
Indokolt esetben megkeresheti a meghallgatni
kívánt személy lakóhelye, illetıleg tartózkodási
helye szerint illetékes - az adott ügyben
hatáskörrel rendelkezı - szabálysértési hatóságot,
hogy a meghallgatást foganatosítsa, és az errıl
készült jegyzıkönyvet küldje meg.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 83. § (2)

Jegyzı

Megkeresés esetén haladéktalanul köteles a
megkeresésben foglaltakat teljesíteni.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 25. § (1)

Jegyzı

Ha a meghallgatás iránti megkeresés több
szabálysértési hatóságot érint, az iratokat a
meghallgatásokat követıen - az átiratban
meghatározott sorrendben - azonnal továbbítania
kell a következı szabálysértési hatósághoz, a
továbbküldésrıl az eljárást folytató hatóságot
értesítenie kell.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 25. § (2)

Jegyzı

Az eljárás alá vont személy személyazonossági
és lakcím adatát a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásában ellenırizheti.
Az ismeretlen helyen lévı eljárás alá vont
személy, tanú, szakértı lakó-, illetıleg
tartózkodási helyének megállapítása céljából a
polgárok személyi adatait és lakcímét
nyilvántartó hatóságot kell megkeresnie.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 83. § (3)

Jegyzı

Ha az eljárás alá vont személy lakcím adata az
eljárás során ismertté válik, megkeresi az
illetékes rendıri szervet, hogy a lakcímen való
tartózkodást ellenırizze.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 83. § (4)

Jegyzı

Az eljárást határozattal megszünteti, ha
a) a cselekmény nem szabálysértés, vagy azt
nem a felelısségre vont személy követte el;
b) az eljárás adatai alapján nem állapítható meg
szabálysértés elkövetése, az eljárás alá vont
személy kiléte, illetve tartózkodási helye és az
eljárás folytatásától sem várható eredmény;
c) az eljárás alá vont személy meghalt;
d) a felelısséget kizáró ok áll fenn;
e) a cselekmény miatt büntetıeljárás van
folyamatban, vagy a cselekményt büntetıvagy szabálysértési eljárás keretében
jogerısen elbírálták;
f) a cselekmény olyan kötelesség

1999. évi LXIX. törvény 84. § (1)

Jegyzı

megszegésében áll, amelyet jogerıs egyedi
államigazgatási határozat állapított meg;
g) elévülés miatt nincs helye felelısségre
vonásnak;
h) az eljárás alá vont személy felelısségre
vonása nélkül alkalmaz elkobzást.
(K-V-MJV-FK)
Az elkövetıt a szabálysértéssel okozott kár
megtérítésére kötelezheti, ha az eljárás alá vont
személy és a sértett a szabálysértési hatóság elıtt
a kártérítés összegében megállapodik, illetıleg a
kártérítés összege a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján aggálytalanul
megállapítható.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 85. § (1)

Jegyzı

A kártérítés megállapítását mellızheti, ha az
eljárás befejezését jelentısen késleltetné. Ekkor
felhívja a károsult figyelmét, hogy kárigényét
más törvényes úton érvényesítheti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 85. § (3)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 26. §

Jegyzı

A szóban elıterjesztett panaszt jegyzıkönyvbe
foglalja.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 27. §

Jegyzı

Amennyiben a határozatával, intézkedésével
szemben benyújtott panasznak nem ad helyt, az
iratokat három napon belül az illetékes
ügyészségnek küldi meg.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 86. § (3)

Jegyzı

Ha az eljárás adatai elegendı alapot
szolgáltatnak az eljárás alá vont személy
felelısségének megállapítására, pénzbírságot
szabhat ki jármővezetéstıl eltiltást, elkobzást,
figyelmeztetést, illetıleg kitiltást alkalmazhat,
valamint kártérítést és eljárási költséget állapíthat
meg.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 87. § (1)

Jegyzı

A kifogás alapján a határozatát visszavonhatja,
vagy - a kifogást tevı javára - módosíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 89. § (1)

Jegyzı

Amennyiben a kifogással támadott határozatát
nem módosítja, illetıleg nem vonja vissza,
továbbá az eljárás alá vont személy javára
módosított határozat ellen ismételten kifogást
terjesztenek elı, az iratokat az illetékes helyi
bírósághoz teszi át.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 89. § (2)

Jegyzı

Az elkésett vagy nem a jogosult által
elıterjesztett kifogást elutasítja.

1999. évi LXIX. törvény 90. § (1)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
A kifogás beérkezését követı nyolc napon belül
- amennyiben a kifogás érvényes és nem kerül
sor a 89. § (1) bekezdésében foglaltak
alkalmazására - az iratokat a további eljárás
lefolytatása céljából megküldi az illetékes helyi
bíróságnak.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 90. § (2)

Jegyzı

Ha az óvást alaposnak tartja, a törvénysértı
rendelkezést köteles nyolc napon belül hatályon
kívül helyezni vagy módosítani, és errıl
egyidejőleg az ügyészt értesíteni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 90. § (4)

Jegyzı

Ha az óvással nem ért egyet, köteles a kifogásolt
rendelkezésre vonatkozó iratokat az óvással és az
észrevételeivel együtt az óvás elbírálásától
számított nyolc napon belül az ügyész egyidejő
értesítése mellett a bíróságnak megküldeni.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 90. § (5)

Jegyzı

Ha jelen van a bírósági tárgyaláson, a bizonyítás
eredményéhez képest a 84. § (1) bekezdése a)-g)
pontjaiban meghatározott okokból
indítványozhatja az eljárás megszüntetését.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 97. § (6)

Jegyzı

A bíróság elıtt az eljárás alá vont személyhez, a
tanúkhoz és a szakértıkhöz kérdést intézhet,
bizonyítási indítványokat terjeszthet elı.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 98. § (1)

Jegyzı

Amennyiben a bizonyítási eljárást a bíróság
befejezetté nyilvánította, elsıként foglalja össze
álláspontját az ügy lényegét érintı tények, azok
jogi minısítése, továbbá a lehetséges
jogkövetkezmények alkalmazását illetıen.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 100. § (1)

Jegyzı

Közvetlen letiltást bocsát ki, ha a pénzbírság
vagy egyéb pénzösszeg megfizetésére kötelezett
a határozat jogerıre emelkedésétıl számított
harminc napon belül a pénzösszeget nem fizeti
meg.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 111. § (2)
10/2000. (III. 24.) PM rendelet 8. § (1),
(3), 9. § (1)

Jegyzı

A letiltás foganatosításának elmulasztása esetén
a munkáltató anyagi felelıssége, valamint a
letiltott összeg esedékes részének azonnali
beszedési megbízással történı érvényesítése
érdekében az illetékes települési önkormányzat
jegyzıjét megkeresi.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 9. § (4)

Jegyzı

Az Art. szabályai szerint azonnali beszedési
megbízással érvényesíti a szabálysértési hatóság
megkeresésére a le nem rótt, illetve le nem tiltott
bírság összegét.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 9. § (4),
11. § (1)

Jegyzı

A letiltásokról vezetett nyilvántartása alapján
havonta egyszer, minden hó ötödik napjáig
köteles írásban értesíteni a szabálysértési
hatóságot arról, hogy a letiltott bírság és eljárási
költség befizetésére, illetve a letiltható
részösszeg átutalására - a letiltás kibocsátását
követı 60 nap eltelte után - mely fizetésre
kötelezettek esetében nem került sor.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 11. § (2)

Jegyzı

Ha a közvetlen letiltásra nincs lehetıség,
elrendeli a tartozás adók módjára történı
behajtását.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 111. § (3)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 29. § (1)

Jegyzı

Ha az adók módjára behajtható köztartozást
letiltani nem lehet, annak behajtása érdekében az
Art. 93. §-ában foglalt szabályok szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzıjét kell
megkeresnie.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 12. § (1)

Jegyzı

Ha az adók módjára történı behajtásra nincs
lehetıség, vagy az aránytalanul hosszú idıvel
járna, a pénzbírságot - az elkövetı beleegyezése
esetén - közérdekő munkára kell átváltoztatnia.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 111. § (4)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 29. § (2),
(3), (4)

Jegyzı

A (4) bekezdésben foglalt határozat
meghozatala elıtt - amennyiben nem az elkövetı
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes szabálysértési hatóság járt el - rövid
úton megkeresi az elkövetı lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes települési, a
fıvárosban a kerületi önkormányzat jegyzıjét,
aki a település területén mőködı, közérdekő
munka végzésére alkalmas munkahelyekrıl
tájékoztatja a szabálysértési hatóságot.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 111. § (5)

Jegyzı

Az elkövetı egészségi állapotának és munkára
való alkalmasságának figyelembevételével, a
munkáltató beleegyezésével intézményt vagy
gazdálkodó szervezetet jelöl ki a közérdekő
munka végrehajtásának helyéül 30 napon belül.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 111. § (6)
11/2000. (II. 23.) BM rendelet 29. § (5)

Jegyzı

Haladéktalanul értesíti a közérdekő munka
végzését elrendelı szabálysértési hatóságot,

1999. évi LXIX. törvény 111. § (11)

Jegyzı

illetıleg bíróságot, ha az elkövetı nem kezdi
meg a közérdekő munka végzését, vagy
munkakötelezettségének nem tesz eleget.
(K-V-MJV-FK)
A fiatalkorúakra kiszabott pénzbírságot, továbbá
minden egyéb pénzösszeget adók módjára kell
behajtania.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 114. §

Jegyzı

A pénzbírság, illetıleg az eljárási költség
megfizetésére legfeljebb hat hónapi tartamra
részletfizetési kedvezményt vagy halasztást
adhat.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 115. § (1)

Jegyzı

A jogerısen megállapított tartozást törölnie kell,
ha az eljárás alá vont személy meghalt, ha a
tartozás elévült, illetve ha azt az Sztv. 116. § (2)
bekezdése alapján az arra jogosult szerv
méltányosságból elengedte. Errıl a végrehajtást
foganatosító szervet haladéktalanul értesíti.
(K-V-MJV-FK)

10/2000. (III. 24.) PM rendelet 12. § (2)

Jegyzı

Gondoskodik a bíróság által kiszabott
pénzbírság és a bíróság által megállapított egyéb
pénzösszeg végrehajtásáról a XII. Fejezet
végrehajtási szabályai szerint.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 127/A. § (1)

Jegyzı

Meg kell hallgatnia a fiatalkorút, ha az eljárás
adatai alapján a fiatalkorúval szemben
elıreláthatólag pénzbírság kiszabására vagy
jármővezetéstıl eltiltásra kerül sor.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 128. § (1)

Jegyzı

A fiatalkorú törvényes képviselıjét a
meghallgatásról, illetıleg a tárgyalásról
értesítenie kell. Amennyiben a törvényes
képviselı megjelenésének akadálya van, a
gyámhatóság képviselıjét kell a fiatalkorú
meghallgatásának idıpontjáról értesítenie.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 128. § (3)

Jegyzı

Ha az eljárás alapján indokoltnak tartja, a
fiatalkorú védelembe vételét kezdeményezheti a
fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzıjénél.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 128. § (5)

Jegyzı

Kölcsönösen elkövetett becsületsértés esetén az
utólagos magánindítvány elıterjesztésének külön
szabályáról tájékoztatást ad.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 129. §

Jegyzı

Becsületsértési ügyben az eljárás alá vont

1999. évi LXIX. törvény 130. § (1)-(2)

Jegyzı

személyt és a sértett(ek)et meghallgatásra
megidézi, képviselıjüket értesíti. Az idézésben a
sértettet figyelmeztetnie kell arra, hogy a kellı
idıben ki nem mentett távolmaradását a
szabálysértési hatóság a magánindítvány
visszavonásának fogja tekinteni.
(K-V-MJV-FK)
A meghallgatás során megkísérli az eljárás alá
vont személy és a sértett kibékítését.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 130. § (3)

Jegyzı

Ha az eljárás alá vont személy utólag
magánindítványt terjeszt elı, a szabálysértési
hatóság a sértettet eljárás alá vont személyként is
meghallgatja.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 130. § (4)

Jegyzı

Az eljárást a 84. §-ban meghatározott okokon
kívül is megszünteti, ha a sértett
a) a meghallgatáson nem jelent meg és magát
alapos okkal nem menti ki, vagy azért nem
volt idézhetı, mert lakcímének változását nem
jelentette be;
b) a magánindítványt visszavonta.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 131. § (1)

Jegyzı

A becsületsértési ügyekben emelt kifogást,
illetıleg panaszt az iratokkal együtt amennyiben a kifogásnak nem ad helyt, vagy
határozatát az eljárás alá vont személy javára
nem módosítja - közvetlenül az illetékes
bírósághoz kell megküldenie.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 132. §

Jegyzı

A szabálysértést meghatározó jogszabályban
megállapított esetekben a szabálysértés tetten ért
elkövetıjét helyszíni bírsággal sújthatja.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 134. § (1)-(2)
10/2000. (II. 23.) BM rendelet 2-4. §

Ügyintézı
Közterület-felügyelı

Tudomásul vett helyszíni bírság esetén az
elkövetı részére készpénz-átutalási megbízást
kell átadnia és fel kell hívnia, hogy a bírságot
harminc napon belül fizesse be.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 134. § (3)

Ügyintézı
Közterület-felügyelı
önkormányzati
természetvédelmi ır

Gyermekkel koldulás a szabálysértés tényérıl,
az érintett gyermek és az elkövetı adatairól a
gyermek lakóhelye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXIX. törvény 146. § (3)

Jegyzı

A szabálysértési ügyintézést érintı adatgyőjtést
a rendelet mellékletében foglaltak szerint kell
teljesítenie.
(K-V-MJV-FK)

11/2000. (II. 23.) BM rendelet 32. §

Jegyzı

Honvédelmi kötelezettség
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Békeidıben a Honvédség központi
adatfeldolgozó szervének megkeresésére köteles
közremőködni az önkormányzat illetékességi
területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı
potenciális hadkötelesek személyazonosító,
lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 8. § (2)

Jegyzı

A hadkötelezettség bevezetését követıen a
hadkiegészítı parancsnokság megkeresésére
köteles közremőködni az önkormányzat
illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkezı hadkötelesek személyazonosító,
lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 8. § (3)

Jegyzı

A hadkiegészítı parancsnokság számára adatot
szolgáltat a hadköteles cselekvıképességet érintı
gondnokság alá helyezésérıl, ideiglenes
gondnokság alá helyezése esetében.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 9. § (1) b)

Jegyzı

A sorozás lebonyolításához, a katonai
nyilvántartás egyeztetéséhez és ellenırzéséhez,
valamint a bevonulás végrehajtásához
megfelelıen berendezett helyiséget és a
sorozásnál közremőködı - a polgármesteri
hivatalnál foglalkoztatott - kisegítı személyzetet
biztosítja.
(M-FK)

2004. évi CV. törvény 19. § (2)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Polgármester

A hadkötelezettség fennállásának idıszakában a
hadkiegészítı parancsnokság vezetıjének
tájékoztatása alapján közremőködik a
hadkötelesek sorozásában, a feltételek
biztosításában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 38. §
(1)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester, Polgármester

A hadkötelezettség fennállásának idıszakában a
hadköteles kérelmére igazolja a Hvt. 22. §-a (4)
bekezdésének c)-e) pontjaiban meghatározott
körülmények fennállását.
(K-V-MJV-FK)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 34. §

Jegyzı

Illetékességi területén elrendelheti a
szolgáltatások igénybevételét.
(K-V-MJV-F-M)

2004. évi CV. törvény 37. § (1) b)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester, Polgármester

Elrendeli a területi közigazgatás mőködéséhez
szükséges ingók és ingatlanok igénybevételét,
megállapítja a területi jellegő szolgáltatások és a

2004. évi CV. törvény 37. § (4)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

megállapítja a területi jellegő szolgáltatások és a
szolgáltatásra kötelezettek körét, valamint
elrendeli a szolgáltatás igénybevételét, elrendeli
a Honvédség és a rendvédelmi szervek
mőködéséhez szükséges ingók és ingatlanok
igénybevételét.
(M-F)
Elrendeli a települési közigazgatás
mőködéséhez és a lakosság polgári védelméhez,
ellátásához szükséges szolgáltatások teljesítését,
igénybe veszi a személyek vagy dolgok
elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, dönt minden
olyan esetben, amely nem tartozik más
igénybevételi hatóság hatáskörébe.
(K-V-MJV)

2004. évi CV. törvény 37. § (5)

Polgármester

Az egyedileg meghatározott szolgáltatás
teljesítését a szolgáltatásra kötelezettnek
határozatban írja elı. A határozat tartalmazza az
igénybevételi hatóság, valamint a szolgáltatásra
kötelezett megnevezését, a szolgáltatás
tárgyának azonosítására alkalmas adatokat, a
szolgáltatás teljesítésének idıpontját vagy
határidejét és a szolgáltatás tényleges
teljesítésének követelésére, átvételére jogosult
megjelölését.
(K-V-MJV-F-M)

2004. évi CV. törvény 38. § (1), (2)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester, Polgármester

A szolgáltatást elrendelı határozatot azonnal
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(K-V-MJV-F-M)

2004. évi CV. törvény 39. § (1)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester, Polgármester

Jogosult az elsıfokú kártalanítási eljárás
lefolytatására és a kártalanítás összegének
megállapítására.
(K-V-MJV-F-M)

2004. évi CV. törvény 41. § (1)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester, Polgármester

Ha igénybevételi hatóságként elsı fokon a
polgármester járt el, a fellebbezést elbírálja.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 41. § (3)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

A honvédelmi feladatok megvalósulásához
szükséges, az 1. melléklet alapján az
ingatlanokról - beleértve azok infrastrukturális
szolgáltatásait is - és szolgáltatásokról
nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 12. §

Jegyzı

Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése
alapján pontosítja a nyilvántartást és a jelentést
évente március 1-jéig megküldi az ingatlan
fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett
székhelye (telephelye, fióktelepe) szerint
illetékes hadkiegészítı parancsnokságnak.
(K-V-MJV-FK)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 13. §
(4)

Jegyzı

A katonai légügyi hatóság részére minden év
november 30-ig a rendelkezésre álló
nyilvántartások és iratok adatai alapján, illetve
ezek hiányában az építmények becsült
magasságának alapulvételével jegyzéket küld az
illetékességi területén található azon
építményekrıl, amelyeknek legmagasabb pontja
meghaladja a rendezett terepszint feletti 25
méteres magasságot; kivéve a sajátos
építményfajtákat, továbbá az egyedi mőemléki
védelem alatt álló építményeket. Az építmény
megszőnését követı 30 napon belül írásban
értesíti a katonai légügyi hatóságot.
(V-MJV)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 35. §
(1) a), 35. § (6)

Jegyzı

A katonai légügyi hatóság részére minden év
november 30-ig a rendelkezésre álló
nyilvántartások és iratok adatai alapján, illetve
ezek hiányában az építmények becsült
magasságának alapulvételével jegyzéket küld az
illetékességi területén található azon
építményekrıl, amelyeknek legmagasabb pontja
meghaladja a rendezett terepszint feletti 50
méteres magasságot; kivéve a sajátos
építményfajtákat, továbbá az egyedi mőemléki
védelem alatt álló építményeket. Az építmény
megszőnését követı 30 napon belül írásban
értesíti a katonai légügyi hatóságot
(V-MJV-FK)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 35. §
(1) b), 35. § (6)

Jegyzı

Köteles segítséget nyújtani a Honvédelmi
Minisztérium, illetve a Honvédség által
megbízott földmérık részére az építmények
adott településen történı azonosításához.
(K-V-MJV-FK)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 35. §
(7)

Jegyzı

Honvédelem irányítása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Illetékességi területükön végzik a honvédelmi
feladatok végrehajtásának irányítását.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 54. § (3)

Polgármester

A honvédelmi feladatok végrehajtásakor a
rendkívüli állapot, megelızı védelmi helyzet,
szükségállapot, veszélyhelyzet és az Alkotmány
19/E. §-a szerinti helyzet idején bevezetett
intézkedések végrehajtása során a megyei
(fıvárosi) védelmi bizottság teljes jogkörét
gyakorolja.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 55. § (3)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

Ellátja a megyei védelmi bizottság elnöki
feladatait.

2004. évi CV. törvény 55. § (4)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

2004. évi CV. törvény 55. § (4) b), c)

Polgármester
Fıjegyzı

A megyei védelmi bizottságnak a helyi védelmi
bizottság feladatkörét érintı döntésében - a helyi
védelmi bizottság elnökeként - részt vesz.
(V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 55. § (6)

Polgármester

Védelmi igazgatási feladatait a fıjegyzı,
valamint a fıpolgármesteri hivatal, illetıleg a
megyei önkormányzati hivatal
közremőködésével látja el.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 56. § (3)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a
szükséges mértékben, munkaidı-korlátozás
nélkül a megyei önkormányzati hivatal, illetıleg
a fıpolgármesteri hivatal minden
köztisztviselıjét, közalkalmazottját,
munkavállalóját rendkívüli túlmunkára
kötelezheti.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 56. § (3)

Fıjegyzı

A helyi védelmi bizottság munkájában
tanácskozási joggal vehet részt.
(K-V)

2004. évi CV. törvény 57. § (3)

Polgármester

Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki
feladatait.
(V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 57. § (4)

Polgármester

A helyi védelmi bizottságban tagként részt vesz.
(V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 57. § (4) a)

Jegyzı
Polgármester

Ellátja a megyei, fıvárosi védelmi bizottság
pénzügyi-gazdasági ügyintézését.
(F-M)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 51. §
(2)

Megyei önkormányzati hivatal
Fıpolgármesteri hivatal

Ellátja a helyi védelmi bizottság pénzügyigazdasági feladatait.
(V-MJV-FK)

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 57. §
(1)

Polgármesteri hivatal

Az illetékességi területén ellátja a honvédelmi
felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy
kormányrendeletben számára megállapított
feladatokat, irányítja és összehangolja azok
végrehajtását.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (1)

Polgármester

(M-F)
A megyei védelmi bizottságban tagként részt
vesz.
(MJV-F-M)

A honvédelmi feladatok végrehajtása céljából
a) biztosítja a honvédelmi kötelezettségekkel
összefüggı hatósági, illetıleg más
közigazgatási feladatok végrehajtásához
szükséges feltételeket,
b) szervezi és irányítja a Honvédség
hadkiegészítésével kapcsolatos közigazgatási
feladatokra való felkészülést és azok
végrehajtását,
c) összehangolja a honvédelemben
közremőködı települési szervek
tevékenységét,
d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését,
e) részt vesz a honvédelmi körzet honvédelmi
feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer
mőködtetésében,
f) irányítja a rendkívüli intézkedésekbıl eredı
feladatok végrehajtását,
g) mind béke, mind megelızı védelmi helyzet
és rendkívüli állapot idején irányítja a
hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok
ellátását,
h) közremőködik a gazdaságfelkészítés és mozgósítás helyi feladatainak szervezésében
és ellátásában.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (2)

Polgármester

A 2004. évi CV. törvény 59. § (1) bekezdésben
meghatározott feladatok teljesítése érdekében a
helyi védelmi bizottság rendelkezései szerint
együttmőködik más települések
polgármestereivel.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (3)

Polgármester

A 2004. évi CV. törvény 59. § (1) bekezdésben
meghatározottak teljesítése érdekében az
állampolgártól, illetve az adattal rendelkezı
szervtıl vagy hatóságtól a törvényben
meghatározott személyes, valamint egyéb adatot
kérhet, melynek térítésmentes szolgáltatása nem
tagadható meg. Az így szerzett adatot csak a
honvédelem feladatainak tervezése és
végrehajtása érdekében használhatja fel.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (4)

Polgármester

A védelmi igazgatási feladatait a jegyzı vagy a
körjegyzı, valamint a polgármesteri hivatal
közremőködésével látja el.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (5)

Polgármester

A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a
szükséges mértékben, munkaidı-korlátozás
nélkül a polgármesteri hivatal minden
köztisztviselıjét, közalkalmazottját,

2004. évi CV. törvény 59. § (5)

Jegyzı

munkavállalóját rendkívüli túlmunkára
kötelezheti.
(K-V-MJV-FK)
A minısített idıszakban meghatározza a
védelmi igazgatás helyi mőködéséhez szükséges
postai szolgáltatásokat, illetıleg a területi és a
helyi igazgatás vezetési szükségleteinek
kielégítését.
(K-V-MJV-FK)

241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet 11.
§ (3)

Polgármester

Rendkívüli honvédelmi intézkedések
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A rendkívüli állapot idején a Honvédelmi
Tanács által kiadott rendeletek, szükségállapot
idején a köztársasági elnök által bevezetett
rendkívüli intézkedések, megelızı védelmi
helyzet idején, az Alkotmány 19/E. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott esetben, illetve
veszélyhelyzetben a Kormány által bevezetett
rendkívüli intézkedések végrehajtásának területi
követelményeit és feladatait illetékességi
területén rendeletben állapítja meg.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 150. § (2)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

A települési önkormányzat képviselıtestületének, illetıleg a fıvárosi, megyei
közgyőlésnek a feladat- és hatáskörét - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. §-a (1) bekezdésének k) pontjában
foglaltak kivételével - gyakorolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CV. törvény 159. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester

A honvédelmi igazgatási, valamint a rendkívüli
intézkedésekbıl adódó feladatait a megyei
közgyőlés elnöke, a fıvárosban a fıpolgármester
utasításai szerint látja el.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 159. § (3)

Polgármester
Jegyzı

A védelmi és a lakossági ellátási érdekekre
tekintettel - a rendészetért felelıs miniszter, a
honvédelemért felelıs miniszter, az illetékes
ágazati miniszter hozzájárulásával - a 2004. évi
CV. törvény 165. § (1) bekezdés alapján
megállapított korlátozástól, illetıleg tilalomtól
eltérıen rendelkezhet.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 165. § (2)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

Kitelepítés [2004. évi CV. törvény 168. § (1)
bekezdés] elrendelése esetén a lakosság
elszállításáról gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 168. § (2)

Polgármester

A veszélyeztetett területekrıl - a megelızı
polgári védelmi intézkedés keretében - a
honvédelmi, nemzetgazdasági és más
szempontból fontos vagyontárgyak elszállítását
biztonságba helyezésük végett elrendelheti
(kiürítés) a központi irányító szervekkel való
összeköttetés megszakadása esetén. A
befogadási területeket és az elszállítási irányokat
(útvonalakat) meghatározza.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 173. § (1), 173. §
(3) c), 173. § (4)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Fıpolgármester

A visszamaradó lakosság és a tovább termelı
üzemek szükségleteinek kielégítésére biztosítani
kell a megfelelı visszamaradó készletet
(állatállományt), egészségügyi anyagokat és
termelési készleteket. A visszamaradó készletek
nagyságát a megyei közgyőlés elnöke, a
fıvárosban a fıpolgármester intézkedésének
megfelelıen határozza meg.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 173. § (2)

Polgármester

Tőzszerészeti mentesítés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Köteles értesíteni a területileg illetékes rendıri
szervet a talált robbanótestek bejelentésérıl.
(K)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. § (1)

Jegyzı

Ellenırzi a bejelentés valódiságát (ehhez szükség esetén - szakértı személy segítségét
veszi igénybe),
- megjelöli a feltételezett vagy azonosított
robbanótest helyét, elhelyezi a
robbanásveszélyre utaló figyelmeztetı jelzést,
- bejelentést tesz a Magyar Honvédség
Tőzszerész Ügyeletére a talált robbanótestrıl,
illetıleg a rendelet 2. § (2) bek. szerinti
intézkedésrıl,
a Tőzszerész Ügyelet által javasolt további
indokolt intézkedést foganatosít.
(K)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. § (2)
a)-d)

Jegyzı

A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében
szükséges további intézkedéseket hajt végre.
(K-V-MJV-FK)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. § (4)

Jegyzı

A katonai tőzszerész járırparancsnok igénye
szerint a biztonsági intézkedések bevezetése
érdekében végzendı munkákhoz szükséges
eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a
települési önkormányzat lehetısége szerint
térítésmentesen biztosít.

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. § (4)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Ha a talált robbanótestet a korlátozott
szállíthatósága miatt a helyszínen vagy annak
közelében kell megsemmisíteni, az
önkormányzat területén helyet jelöl ki a
megsemmisítésre (szükség esetén a szomszédos
helyi önkormányzattal egyeztetve) A kijelölés
során köteles figyelembe venni a tőzszerész
járırparancsnok szakmai utasításait.
(K-V-MJV-FK)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. § (1)

Jegyzı

Polgári védelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Polgári védelemmel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Irányítja és szervezi illetékességi területén a
polgári védelmi feladatok végrehajtását.

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1), 10.
§ (1)
196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4-5.
§

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Meghatározza a mentés területi feladatait, és
ellenırzi azok végrehajtását.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
a)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Intézkedéseirıl folyamatosan tájékoztatja az
önkormányzati és területfejlesztési minisztert.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
b)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Végrehajtja az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter által meghatározott
mentési feladatokat.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
c)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Irányítja, illetıleg koordinálja a mentésben részt
vevı szervek tevékenységét.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
d)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Felügyeli a település polgármesterének a mentés
irányítása során kiadott intézkedéseit.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
e)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Kezdeményezheti más megyék, illetıleg a
fıváros polgári védelmi szervezeteinek
alkalmazását, továbbá a fegyveres erık
segítségnyújtását.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
f)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Illetékességi területén mőködı közigazgatási
szervek részére a mentéssel összefüggı feladatot
határozhat meg.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
g)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-M-F-FK)

Felelıs a területi polgári védelmi szervezetek
alkalmazhatóságáért, továbbá a mentésben való
részvételéért.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
h)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Meghatározza a mentés települési (kerületi)
feladatait, és ellenırzi azok végrehajtását.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
a)

Polgármester

Szükség esetén intézkedik a munkahelyi polgári
védelmi szervezetek igénybevételére.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
b)

Polgármester

A települési polgári védelmi szervezetek
mentési lehetıségeit meghaladó esetekben
kezdeményezi más települések (kerületek)
polgári védelmi szervezeteinek, illetve a területi
polgári védelmi szervezeteknek az alkalmazását.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
c)

Polgármester

Intézkedéseirıl folyamatosan tájékoztatja a
megyei közgyőlés elnökét (fıvárosban a
fıpolgármestert)
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
d)

Polgármester

Végrehajtja a megyei közgyőlés elnöke
(fıvárosban a fıpolgármester) által
meghatározott mentési feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
e)

Polgármester

Elrendeli a katasztrófák elleni védekezésért
felelıs miniszter intézkedése alapján - vagy
halasztást nem tőrı esetben annak utólagos
tájékoztatásával - a polgári védelmi szervezetek
alkalmazását.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) a)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Szervezi a közigazgatási szervek, a fegyveres
erık és a rendvédelmi szervek, a társadalmi
szervezetek, valamint a polgári védelmi
szervezetek együttmőködését.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) b)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Felelıs a riasztás, tájékoztatás elıkészítéséért és
végrehajtásáért.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) c)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Összehangolja a lakosság és az anyagi javak
kitelepítését, kimenekítését, befogadását,
ellátását, továbbá a helyi védekezés
megszervezését.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) d)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Felelıs a polgári védelmi kötelezettségen
alapuló területi polgári védelmi szervezetek

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) e)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

megalakításáért.
(M-F)
Felelıs a vezetési rendszer fenntartásáért,
mőködıképességének biztosításáért.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) f)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Felelıs a fıváros riasztási rendszerének
mőködtetéséért.
(F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (2) a)

Fıpolgármester

Szervezi és irányítja a fıváros lakosságának
óvóhelyi védelmét, gondoskodik a fıvárosi
önkormányzat tulajdonában levı polgári védelmi
objektumok, közterületi és lakóházi óvóhelyek
fenntartásáról, a metró kijelölt szakaszaiban az
óvóhelyi védelem biztosításáról.
(F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (2) b)

Fıpolgármester

Hatósági határozattal elrendeli a fıvárosi
önkormányzat tulajdonában vagy irányítása alatt
álló polgári szervek polgári védelmi
kötelezettségen alapuló polgári védelmi
szervezetének létrehozását.
(F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (2) c)

Fıpolgármester

Dönt arról, hogy a települési polgári védelmi
szervezetet más településen alkalmazzák
mentésre.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

Kötelezi határozattal a polgári védelmi
kötelezettség alatt álló állampolgárt polgári
védelmi szolgálatra, illetıleg a területi, települési
és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe,
kiképzésre és gyakorlatra osztja be.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) a)

Polgármester

Elrendeli a polgári szervek részére a polgári
védelmi kötelezettségen alapuló települési és
munkahelyi polgári védelmi szervezetek
megalakítását és az alkalmazás feltételeinek
biztosítását.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) b)

Polgármester

Biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a
közigazgatási területén lévı, rendelkezésre
bocsátott technikai berendezések mőködtetését.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) c)

Polgármester

Gyakorolja az elsı fokú hatósági jogkört polgári
védelmi ügyekben.

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) d)
196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §
(2)

Polgármester

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §
(2)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK)
Gyakorolja polgári védelmi ügyekben a
másodfokú hatósági jogkört.

másodfokú hatósági jogkört.
(F-M)

(2)

Megyei Közgyőlés elnöke

Felelıs a település polgári védelmi terveinek
kidolgozásáért.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) e)

Polgármester

Kijelöli a jogszabályi felsorolásban nem
szereplı települések közül azokat, melyekben
meghatározott polgári védelmi feladatok
ellátására veszélyelhárítási résztervet kell
készíteni.
(M)

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 7. §

Megyei Közgyőlés Elnöke

Dönt a veszélyelhárítási alapterv elkészítésérıl,
illetve szükség szerinti kiegészítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 8. §

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Jóváhagyja a polgári védelem megyei, fıvárosi
összesített általános polgári védelmi tervét az
országos parancsnokság egyetértése után.
(F-M)

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 13. § (1)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Jóváhagyja a település általános polgári védelmi
alaptervét és veszélyelhárítási alaptervét a
körzeti polgári védelmi parancsnokság
egyetértésével.
(K-V-MJV-FK)

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 13. § (3)

Polgármester

Gondoskodik a központi készletekbıl átadott
anyagi-technikai eszközök állagának
megóvásáról és megfelelı tárolásáról.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) f)

Polgármester

Szervezi és irányítja a lakosság felkészítését,
egyéni és óvóhelyi védelmét, kitelepítését,
kimenekítését, illetıleg befogadását és
visszatelepítését.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) a)

Polgármester

Szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a
lakosság létfenntartásához szükséges anyagi
javakkal történı ellátását.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) b)

Polgármester

Elrendeli a megyei közgyőlés elnöke, a
fıpolgármester rendelkezése alapján - vagy
halasztást nem tőrı esetben annak utólagos
tájékoztatásával - polgári védelmi szervezetek
alkalmazását.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) c)

Polgármester

Szervezi a fegyveres erık és rendvédelmi
szervek, valamint a társadalmi szervezetek
együttmőködését, illetıleg együttmőködik más
települések polgármestereivel a polgári védelmi

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) d)

Polgármester

feladatok végrehajtásában.
(K-V-MJV-FK)
Adatot kérhet a polgári védelmi kötelezettség
teljesítése, a polgári védelmi feladatok tervezése
és végrehajtása érdekében az adattal rendelkezı
szervtıl vagy hatóságtól a munkavállalóról az
1996. évi XXXVII. törvény 33. § (2)
bekezdésében meghatározott személyes adatát, a
foglalkozására, illetıleg a szakképzettségére
vonatkozó adatot, illetıleg egyéb, a szerv vagy a
hatóság technikai eszközeire vonatkozóan.
(K-V-MJV-FK-M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 11. §, 33. §
(1)-(2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A polgári védelmi feladatok az 1996. évi
XXXVII. törvényben meghatározott irányítása és
végrehajtása során az 1990. évi LXV. törvény 7.
§-ának (2) bekezdésében biztosított
államigazgatási jogkörében jár el.
(K-V-MJV-FK-M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 12. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Beosztja - a megyei, fıvárosi polgári védelmi
parancsnokság kijelölése alapján - a területi
polgári védelmi szervezetbe a kötelezettet.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 17. § (3)

Polgármester

Megállapítja - a körzeti hivatásos polgári
védelmi parancsnok javaslata alapján - a
települési polgári védelmi szervezetek létszámát
a település polgári védelmi besorolásának
megfelelıen, és az állományt határozattal
beosztja.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 18. § (2)

Polgármester

Beosztja a munkahelyi polgári védelmi
szervezet tagját.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 19. § (2)

Polgármester

Elrendeli határozatban a polgári védelmi
megjelenési és szolgálatadási kötelezettség
teljesítését, valamint a település azonnali
beavatkozást igénylı munkálataira történı
beosztást.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 22. § (2)

Polgármester

Adhat - kérelemre - a polgári védelmi
kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól
indokolt esetben halasztást, illetve felmentést.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 25. § (1)

Polgármester

Felmentést adhat a szolgálatadási kötelezettség
alól indokolt esetben kérelemre.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 27. § (2)

Polgármester

Eljár a polgári védelmi kötelezettséggel
kapcsolatos ügyekben elsı fokon.

1996. évi XXXVII. törvény 29. § (1)

Polgármester

(K-V-MJV-FK)
Elrendelheti az azonnali polgári védelmi
szolgálat teljesítését.
(K-V-MJV-FK-M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 29. § (2)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Folyósítja a térítést, ha a megjelenési vagy az
ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítı
állampolgár nem áll munkaviszonyban.
(K-V-MJV-FK-M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 30. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Kezelheti a kötelezett e §-ban felsorolt
személyes adatait.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 33. § (2)

Polgármester

Felhívhatja adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésére azokat a kötelezetteket, akik nem
tartoznak a munkáltató, valamint a hadkiegészítı
parancsnokság által átadott személyi körbe.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 34. § (1)

Polgármester

Átadja az általa kezelt adatállományt - a
beosztásra jelölés céljából - az illetékes hivatásos
polgári védelmi szervnek.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 35. § (1)

Polgármester

Kiválasztja azokat a kötelezetteket a kijelöltek
adatállománya alapján, akiket a szervezetbe
határozattal beoszt, és errıl a jogerıs határozattal
tájékoztatja a jelölést tevı hivatásos polgári
védelmi szervet, valamint a beosztottak adatairól
a hadkiegészítı parancsnokságot.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 35. § (2)

Polgármester

Haladéktalanul törli az adatállományt a beosztó
határozat jogerıre emelkedése és az illetékes
hivatásos polgári szerv tájékoztatása után.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 35. § (3)

Polgármester

Javaslatot tesz a település polgári védelmi
besorolására.
(K-V-MJV-FK)

114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Polgármester

Elrendeli az óvóhely megépítését.

22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet 2. § a)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az életvédelmi létesítmények egységes
nyilvántartásának pontosságáért személyes
felelısséggel tartozik, az adatok győjtését területi
illetékességgel végzi.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (2)

Jegyzı

Feladata a törzskönyv felfektetésének,
folyamatos vezetésének biztosítása.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (2)

Jegyzı

(F-M)

A törzskönyvnek tartalmaznia kell a
védılétesítmények adatait kezelı ügyintézı
nevét, beosztását, lakcímét, megbízását,
felmentését, a nyilvántartások átadását-átvételét,
valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
adatkezelés szabályait megismerte.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (4)

Jegyzı

Az életvédelmi létesítmények nyilvántartását 6
hónaponként egyeztetni kell az illetékes,
felügyeletet ellátó polgári védelmi
szakhatósággal.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. § (3)

Jegyzı

Az óvóhelyvédelmi feladatokra történı
felkészülés során:
- határozatban kijelöli az életvédelmi
létesítményeket,
- gondoskodik az önkormányzati tulajdonban
lévı életvédelmi létesítmények fenntartásáról,
- ellenırzi az életvédelmi létesítmények
fenntartására és használatára vonatkozó
szabályok betartását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. §
(1)-(2)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A minısített idıszak bevezetését megelızı
intézkedések keretében, illetve egyes
veszélyhelyzetet okozó események
bekövetkezése esetén elrendeli az életvédelmi
létesítmények hasznosításának felfüggesztését és
e létesítmények rendeltetésszerő használatra való
elıkészítését, illetıleg szükségóvóhelyek
létesítését.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Polgármester

Az óvóhelyi védelem feladatait ellátó polgári
védelmi szervezetek bevonásával gondoskodik:
- az életvédelmi létesítmények berendezésének,
fertıtlenítésének elvégzésérıl,
- a mőszaki berendezések mőködési próbájáról
és mőködıképességének biztosításáról,
- a hiányzó óvóhelyjelölések (egyezményes
jelek) pótlásáról.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Polgármester

Minısített idıszakban, veszélyhelyzetben és az
ezek bevezetését megelızı intézkedések
keretében az óvóhelyi védelemmel kapcsolatos
magatartási szabályok és a nyilvános életvédelmi
létesítmények címjegyzékének közzétételérıl
lakossági tájékoztatás keretében gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Polgármester

Jogosult a katasztrófariadó elrendelésére megyei
(fıvárosi) szintő veszélyeztetés esetén a megyei

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 14. §
b)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(fıvárosi) polgári védelmi parancsnokság útján
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
utólagos tájékoztatásával.
(F-M)
Jogosult a katasztrófariadó elrendelésére
település veszélyeztetettsége esetén a megyei
közgyőlés elnöke, illetve a fıpolgármester
utólagos tájékoztatásával.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 14. §
c)

Polgármester

A légi, illetve a katasztrófariadó elrendelését
követıen elrendeli a polgári védelmi szolgálatot
és gondoskodik a lakosság megfelelı
tájékoztatásáról, valamint megteszi a szükséges
intézkedéseket a lakosság és az anyagi javak
védelmére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 19. §

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Közremőködik az elektromos szirénák
üzempróbájában, ezzel egyidejőleg ellenırzi a
berendezések kezelésére felkészített személyek
ismereteit.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 20. §

Polgármester

A kialakult veszélyeztetettségrıl, illetve a
kitelepítés szükségességérıl a megyei közgyőlés
elnökét, illetve a fıpolgármestert haladéktalanul
értesíti, halasztást nem tőrı esetben - utólagos
tájékoztatással - elrendeli a végrehajtást.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 23. §
(1)

Polgármester

A 23. § (1) bekezdésben meghatározott értesítést
követıen - az önkorményzati és területfejlesztési
miniszter egyidejő tájékoztatása mellett megteszi a szükséges intézkedéseket a kitelepítés
és a befogadás végrehajtására. Ennek érdekében:
- a veszélyeztetett területen kívül fekvı
települések polgármestereinél, illetve - ha a
lakosságot csak a megye területén kívül lehet
biztonságosan elhelyezni - az érintett megyei
közgyőlés elnökénél kezdeményezi a
befogadás elıkészítését,
- összehangolja a polgári védelmi szervezetek és
a kitelepítésben részt vevı más szervek
tevékenységét,
elrendelheti a területi jellegő gazdasági és
anyagi szolgáltatások igénybevételét.
(F-M)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 24. §

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Gondoskodik a kitelepített lakosság
elhelyezésérıl, a szükséges nyilvántartási
feladatok elvégzésérıl, az alap-egészségügyi és
az élelmiszer-ellátás megszervezésérıl, a
kitelepített közigazgtási szervek mőködésérıl.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 30. §

Polgármester

Irányítja a polgári védelmi szervezetek és a
polgári szervek azon tevékenységét, mely a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak
védelmére irányul.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 33. §

Polgármester

Egyetért a területi polgári védelmi szervezetek
felépítésére, létszámára vonatkozó javaslattal.
(M-F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 6. § (1),
(3)

Megyei közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Egyetért a szakszolgálat-parancsnokság
állományának kijelölésével.
(M-F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 7. § (1)

Megyei közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Megállapítja - a helyi hivatásos polgári védelmi
szerv vezetıjének javaslata alapján - a
veszélyeztetettség mértékének és jellegének
megfelelı lakosságvédelmi és mentésszervezési
feladatok irányítására alkalmas települési polgári
védelmi parancsnokság szakmai összetételét és
létszámát.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 10. § (1)

Polgármester

Jóváhagyja a települési polgári védelmi
szervezetek megalakítási tervét.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 12. § (1)

Polgármester

A települési polgári védelmi szervezet polgári
szervnél történı létrehozására kiadott hatósági
határozatban meghatározza a szervezet
felépítését, létszámát.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 13. § (1)

Polgármester

Jóváhagyja a polgári szervnél létrehozott
települési polgári védelmi szervezet megalakítási
tervét.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 13. § (2)

Polgármester

Határoz a fıvárosi önkormányzat tulajdonában
lévı vagy irányítása alatt álló szervnél a
települési polgári védelmi szervezet
létrehozásáról, felépítésérıl és létszámáról.
(F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 14. § (1)

Fıpolgármester

Jóváhagyja a fıvárosi önkormányzat
tulajdonában lévı vagy irányítása alatt álló
szervnél a települési polgári védelmi szervezet
megalakítási tervét.
(F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 14. § (2)

Fıpolgármester

Tervezi a rendkívüli állapot polgári védelmi
feladatait végrehajtó polgári védelmi szervezetek
létrehozásának feltételeit.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 15. §

Polgármester

Elrendeli határozatban a munkahelyi polgári
védelmi szervezet létrehozását és feladatait.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 16. § (2)

Polgármester

Véleményt nyilvánít a munkahelyi polgári
védelmi szervezet megalakítási tervérıl.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 17. § (1)

Polgármester

Gondoskodik a jóváhagyott megalakítási terv
egy példányának ırzésérıl.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 17. § (2)

Jegyzı

A polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli az 1996. évi XXXVII. törvény 20. § (2) b)-e)
pontjaiban meghatározott - mentességi okot
igazolja, illetıleg az igazolás kiadását
megtagadja.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 18. § (1)
b), 18. § (2)

Jegyzı

Kezdeményezi a területi, illetve más települések
polgári védelmi szervezetei alkalmazását.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 21. § (1)

Polgármester

Amennyiben a polgári védelmi szolgálatot nem
a határozatot kibocsátó polgármester rendelte el,
úgy az igény érvényesítéséhez szükséges iratokat
továbbítja a szolgálatot elrendelı részére.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 26. § (1)

Polgármester

Gondoskodik a 1996. évi XXXVII. törvény 38.
§ (1) b) pontja alapján létrehozott központi
készletekbıl biztosított technikai eszközök és
anyagok állagának megóvásáról és biztonságos
tárolásáról.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 27. § (3)

Polgármester

Határozatot hoz az igénybevételre történı
kijelölésrıl.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 28. § (1)

Polgármester

Elrendeli az ellenırzı gyakorlatot a területi
polgári védelmi szervezetek részére.
(F-M)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (1)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Elrendeli az ellenırzı gyakorlatot a települési
polgári védelmi szervezetek részére.
(K-V-MJV-FK)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (1)

Polgármester

Tájékoztatja az ellenırzı gyakorlat
tapasztalatairól a megyei közgyőlés elnökét.
(K-V-MJV-FK)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (3)

Polgármester

Tájékoztatja az ellenırzı gyakorlat
tapasztalatairól a belügyminisztert az általa
elrendelt gyakorlat esetén.

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (3)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(F-M)
Elrendelheti a honvédelmi feladatok
megvalósítása, valamint a gazdaság
mőködıképességének fenntartása és a lakosság
alapellátása érdekében gazdasági és anyagi
szolgáltatásra kötelezett polgári szervnél
létrehozott munkahelyi polgári védelmi szervezet
ellenırzı gyakorlatát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 14. § (2)

Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Polgármester

Katasztrófavédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Szervezi a Kormány által meghatározott területi
védekezési feladatok végrehajtását.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § a)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Irányítja a védekezést, és kezdeményezi a
Kormány hatáskörébe tartozó intézkedések
megtételét.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § b)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Magához vonhatja a védekezés irányítását, ha a
saját vagy az érintett polgármester
helyzetértékelése szerint a katasztrófa elleni
védekezés a helyi védelmi bizottság lehetıségét
meghaladja, errıl haladéktalanul értesíti a
Bizottságot.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § c)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Halasztást nem tőrı esetben, a helyben szokásos
módon, átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az
anyagi javak védelméhez szükséges mértékben a
veszélyeztetett területekrıl az állampolgárok
kimenekítését, és errıl haladéktalanul értesíti a
Kormányt.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § d)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, a
védekezés helyzetét, és errıl a Bizottságot és a
közvéleményt tájékoztatja.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § e)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Elrendeli a a katasztrófák elleni védekezésért
felelıs miniszter intézkedése alapján - vagy
halasztást nem tőrı esetben annak utólagos
tájékoztatásával - a polgári védelmi szervezetek
alkalmazását.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § f)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Összehangolja a lakosság és az anyagi javak
kitelepítését, kimenekítését, befogadását,
ellátását, továbbá a helyi védekezés

1999. évi LXXIV. törvény 17. § g)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

megszervezését.
(F-M)
Ha a területi, illetve a helyi szintő védekezésben
egyidejőleg több szerv együttmőködése
szükséges, a védekezés közvetlen irányításáért
felelıs vezetıt illetékességi területén kijelöli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 18. §

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester
Polgármester

Felelıs a települési, kerületi katasztrófaelhárítási
tervek elkészítéséért, valamint a helyi
lehetıségek figyelembevételével a védekezés
feltételeinek a biztosításáért.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § a)

Polgármester
Fıpolgármester

Irányítja a védekezésre való felkészítést.

1999. évi LXXIV. törvény 19. § b)

Polgármester
Fıpolgármester

A polgári védelmi kötelezettség alatt álló
állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében
határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
illetıleg a területi, települési, kerületi és
munkahelyi polgári védelmi szervezetbe
kiképzésre és gyakorlatra osztja be.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § c)

Polgármester
Fıpolgármester

Gondoskodik az illetékességi területen élı vagy
tartózkodó személyek részére, a
katasztrófaveszélyekrıl szóló, a magatartási
szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § d)

Polgármester
Fıpolgármester

Kérelmezheti a Kormánynál, külön jogszabály
alapján, települése katasztrófa sújtotta területté
történı nyilvántartását.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § d)

Polgármester
Fıpolgármester

Irányítja a településen a helyi
katasztrófavédelmi tevékenységet.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) a)

Polgármester
Fıpolgármester

Halasztást nem tőrı esetben átmeneti jelleggel
elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez
szükséges intézkedéseket, és errıl haladéktalanul
értesíti a megyei, fıvárosi védelmi bizottság
elnökét.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) b)

Polgármester
Fıpolgármester

Szervezi és irányítja a lakosság védelmét,
kitelepítését, kimenekítését, illetıleg befogadását
és visszatelepítését.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) c)

Polgármester
Fıpolgármester

Szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a
lakosság létfenntartásához szükséges anyagi
javakkal történı ellátását.

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) d)

Polgármester
Fıpolgármester

(K-V-MJV-F)

javakkal történı ellátását.
(K-V-MJV-F)
Elrendeli a megyei közgyőlés elnökének, a
fıpolgármesternek a rendelkezése alapján - vagy
halasztást nem tőrı esetben annak utólagos
tájékoztatásával - polgári védelmi szervezetek
alkalmazását.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) e)

Polgármester
Fıpolgármester

Együttmőködik más települések
polgármestereivel, a védekezésbe bevont más
szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) f)

Polgármester
Fıpolgármester

Biztosítania kell, hogy a biztonsági jelentésbe a
külön jogszabályoknak megfelelıen bárki
betekinthessen.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXXIV. törvény 34. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester

Az üzemeltetıvel és a hatósággal
együttmőködve külön jogszabályban
meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a
lakosság véleményt nyilváníthasson az új
veszélyes üzem engedélyének vagy a már
mőködı veszélyes üzem tevékenységének
jelentıs változtatására, illetve módosítására
vonatkozó engedély kiadása elıtt.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXIV. törvény 36. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester

A megyei védelmi bizottság döntésének
megfelelıen irányítja, tervezi és szervezi a
katasztrófavédelmi feladatokra való felkészülést.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(1)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Kialakítja a megyei védelmi bizottság tagjaiból
a megyei szintő katasztrófavédelmi
munkaszervezetet.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) a)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Biztosítja a katasztrófavédelemben érintett és
hatáskörbe tartozó megyei és helyi szervezetek
felkészítését, alkalmazhatóságát, részükre a
felkészülés érdekében feladatot határoz meg.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) b)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Biztosítja a társadalmi és a karitatív szervezetek
részvételét a felkészülés feladataiban.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) c)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Irányítja a megyei védelmi bizottság által
szervezett, a katasztrófavédelemben érintett
szervek, szervezetek gyakorlatait, ellenırzi a
felkészülés hatékonyságát.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) d)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Gondoskodik a lakosság és a polgári szervek
riasztásához, tájékoztatásához szükséges
eszközök mőködtetésérıl.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) e)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

A megyei védelmi bizottság ülésének
napirendjére tőzi a védekezésben résztvevı
szervek felkészültségérıl szóló beszámolót.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) f)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Az éves feladattervben meghatározza a
polgármesterek felkészítésével kapcsolatos
feladatokat.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) g)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Kidolgoztatja a területi szintő együttmőködés
terveit a megyei szintő közigazgatási szervek,
fegyveres erık, rendvédelmi szervek megyében
(fıvárosban) lévı végrehajtó szervezetei és a
társadalmi szervezetek megyei szervei között.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) h)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Kezdeményezheti a kölcsönös segítségnyújtási
tervek kidolgozását más megyékkel és a
fıvárossal kötött megállapodások alapján.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) i)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Egyetértési jogot gyakorol a területi polgári
védelmi szervezetek felépítésére, létszámára
vonatkozó - a területileg illetékes hivatásos
katasztrófavédelmi szerv által tett - javaslatok
felett.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) j)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

A katasztrófák elleni védekezésért felelıs
miniszter részére felterjeszti az illetékességi
területen lévı települések polgármestereinek a
települések polgári védelmi besorolására
vonatkozó javaslatait.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) k)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Meghatározza a védekezés területi feladatait,
ellenırzi azok végrehajtását, illetve elrendeli a
területi polgári védelmi erık bevonását.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) a)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Kijelöli a védekezés koordinálásáért felelıs
szervezetet, személyt.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) b)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Hatáskörét meghaladó esetekben kezdeményezi
a Kormányzati Koordinációs Bizottság döntését.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) c)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

A Kormányzati Koordinációs Bizottság útján

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §

Megyei Közgyőlés elnöke

kezdeményezi a fegyveres erık védekezésbe
történı bevonását.
(F-M)

(3) d)

Fıpolgármester

Koordinálja a védekezésben résztvevı
polgármesterek (helyi védelmi bizottságok)
tevékenységét.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) e)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Ellenırzi a védekezési feladatok kapcsán kiadott
intézkedések végrehajtását.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) f)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Együttmőködik más területek védelmi
bizottságaival.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) g)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Kezdeményezi a megye, illetıleg a megye
meghatározott részének a katasztrófa sújtotta
területté nyilvánítását.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) h)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Meghatározza a helyreállítás fontossági
sorrendjét és ütemét.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) a)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Irányítja a helyreállítási munkákat.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) b)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Koordinálja a helyreállításhoz szükséges
anyagok, eszközök beszerzését.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) c)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Intézkedik a lakosság ellátásának biztosítására a
normál életkörülmények helyreállításáig.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) d)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

A centrális irányítású közigazgatási szervekkel
együttmőködve meghatározza az illetékességi
területen mőködı közigazgatási szervek
helyreállítással kapcsolatos feladatait.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) e)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Koordinálja a humanitárius segélyek elosztását.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) f)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) g)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) a)

Polgármester
Fıpolgármester

(F-M)

(F-M)
Ellenırzi a helyreállítási munkálatokat.
(F-M)
Elvégzi a várható katasztrófaveszélyekre
vonatkozó vizsgálatokat, és elkészíti az azok
megelızésével, létesítmények, objektumok
karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos

terveket.
(K-V-MJV-F)
Ellenırzi és értékeli a települési és munkahelyi
polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és
errıl tájékoztatja a helyi védelmi bizottság
elnökét.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) b)

Polgármester
Fıpolgármester

Az illetékes hadkiegészítı parancsnoksággal
együttmőködve határozattal kijelöli illetékességi
területén a védekezéshez szükséges
nemzetgazdasági technikai eszközöket,
objektumokat és igénybevételre tervezett
szolgáltatásokat.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) c)

Polgármester
Fıpolgármester

Gondoskodik a rendelkezésre álló és
hatáskörébe tartozó riasztó - és tájékoztató
eszközök mőködıképességének fenntartásáról és
a mőködtetéshez szükséges személyi és technikai
feltételek biztosításáról.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) d)

Polgármester
Fıpolgármester

A helyi védelmi bizottság közremőködésével
szervezi és irányítja a település védekezési
feladatait.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) a)

Polgármester
Fıpolgármester

Szükség esetén kezdeményezi a polgári védelmi
szervezetek alkalmazását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) b)

Polgármester
Fıpolgármester

Gondoskodik a védekezésben részt vevı erık
váltásáról, pihentetésérıl és ellátásáról.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) c)

Polgármester
Fıpolgármester

Szükség estén igénybe veszi az élet- és az
anyagi javak védelme érdekében az illetékességi
területén lévı, a katasztrófavédelmi tervében
szereplı és a kijelölt technikai eszközöket,
kivéve a már folyamatban lévı
kárfelszámolásban részt vevı eszközöket.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) d)

Polgármester
Fıpolgármester

Haladéktalanul értesíti más települések
polgármestereit, amennyiben a katasztrófa ıket
is veszélyezteti.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) e)

Polgármester
Fıpolgármester

Folyamatosan adatokat szolgáltat a helyi
védelmi bizottság részére.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) f)

Polgármester
Fıpolgármester

Együttmőködik az illetékességi területén
mőködı szervekkel és szervezetekkel.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) g)

Polgármester
Fıpolgármester

(K-V-MJV-F)
Közvetlenül irányítja a helyi védelmi bizottság
elnöke által meghatározott mentési feladatok
végrehajtását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) h)

Polgármester
Fıpolgármester

Kezdeményezi a település katasztrófa sújtotta
területté nyilvánítását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) i)

Polgármester
Fıpolgármester

Szervezi és irányítja a katasztrófa által okozott
károk felmérését.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) a)

Polgármester
Fıpolgármester

Javaslatot tesz a megyei védelmi bizottság
elnökének a helyreállítás ütemére és a fontosság
sorrendjére.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) b)

Polgármester
Fıpolgármester

Irányítja a részére meghatározott helyreállítási
feladatok végrehajtását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) c)

Polgármester
Fıpolgármester

Szervezi és irányítja a helyi erık által végzett
helyreállítási tevékenységet.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) d)

Polgármester
Fıpolgármester

Irányítja a helyreállításhoz szükséges
rendelkezésre álló anyagok, eszközök és
munkaerı igénybevételét, felhasználását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) e)

Polgármester
Fıpolgármester

Irányítja a humanitárius segélyek elosztását.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) f)

Polgármester
Fıpolgármester

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) g)

Polgármester
Fıpolgármester

Javaslatot tesz az érintett terület katasztrófa
sújtotta területté nyilvánítás kezdeményezésére.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. §
(2)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Egy településre vonatkozóan kezdeményezi a
település katasztrófa sújtotta területté
nyilvánítását, ha a településen a lakosság részére
az önfenntartás feltételei több napon át nem
biztosíthatók. Errıl tájékoztatja a védelmi
bizottság elnökét.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. §
(3)

Polgármester
Fıpolgármester

Felelıs a védekezés során felmerülı költségek
jogszerő felhasználásáért.
(K-V-MJV-F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 16. §
(5)

Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester, Polgármester

(K-V-MJV-F)
Ellenırzi a helyreállítási feladatok végrehajtását.
(K-V-MJV-F)

Igazolást ad ki az adózó részére, hogy
katasztrófával érintett.
(K-V-MJV-F-M)

39/2001. (X. 31.) PM rendelet 8. §

Jegyzı
Polgármester

Tőzvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Tőzvédelemmel kapcsolatos feladatok és
hatáskörök
A tőzoltás és a mőszaki mentés kötelezı
közszolgáltatási feladata, ha rendelkezik
készenléti szolgálatot ellátó hivatásos
önkormányzati vagy önkéntes tőzoltósággal.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
1996. évi XXXI. törvény 2. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hozzá beérkezett tőzjelzést köteles továbbítani
az állandó készenléti szolgálatot ellátó
tőzoltósághoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXXI. törvény 5. § (3)

Polgármesteri Hivatal
Körjegyzıség

Feladata a tőzjelzés fogadásának biztosítása és
az ezzel kapcsolatos költségek fedezése.
(K-V-MJV-FK-F)

1996. évi XXXI. törvény 5. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A katasztrófák elleni védekezésért felelıs
miniszter elızetes egyetértésével megszüntetheti
a hivatásos önkormányzati tőzoltóságot.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elrendelheti az irányítása alá tartozó tőzoltóság
rendkívüli készenléti szolgálatát.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A központi katasztrófavédelmi szerv
vezetıjének véleményének kikérésével kinevezi
és felmenti a hivatásos önkormányzati
tőzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele
kapcsolatos - jogszabályban meghatározott munkáltatói jogköröket.
(F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) c)

Közgyőlés

A területi katasztrófavédelmi szerv
véleményének kikérésével kinevezi és felmenti a
hivatásos önkormányzati tőzoltóparancsnokot,
gyakorolja vele kapcsolatos - jogszabályban
meghatározott - munkáltatói jogköröket.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) d)

Képviselı-testület

Önkéntes tőzoltóság alapításában részt vehet.

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) e), 28.
§ (2) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-F)

Beszámoltatja a hivatásos önkormányzati
tőzoltóparancsnokot.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A katasztrófák elleni védekezésért fellelıs
miniszter elızetes engedélyével hivatásos
önkormányzati tőzoltóságot hozhat létre.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) a)

Képviselı-testület

Gondoskodik az önkéntes tőzoltóság
fenntartásáról, mőködtetésérıl és fejlesztésérıl.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) c)

Képviselı-testület

Megállapítja az önkéntes tőzoltóság
fenntartásához, illetıleg a költségvetéséhez való
hozzájárulás mértékét.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) d)

Képviselı-testület

Hozzájárulhat más tőzoltóság létesítéséhez.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) e)

Képviselı-testület

Feladata az oltóvíznyerési lehetıség biztosítása.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 29. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Részt vesznek a lakosság tőzvédelmi
felvilágosításában, a tőzvédelmi propagandában.
(K-V-MJV-FK-F)

1996. évi XXXI. törvény 29. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kezdeményezi a katasztrófák elleni
védekezésért felelıs miniszternél az önkéntes
tőzoltóság mőködési területének megállapítását.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 34. § (1)

Képviselı-testület

Köteles gondoskodni arról, hogy a tőzvédelmi
szabályzatban foglaltakat a köztisztviselık a
jogszabályokban meghatározott elıírások szerint
végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény,
építmény, helyiség igénybe vevıi a tőzvédelmi
szabályzatban foglaltakat megismerjék és
megtartsák.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXXI. törvény 19. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Tőzvédelmi bírságot szabhat ki:
- tőzvédelmi szabály megszegéséért, ha az
közvetlen tőz- vagy robbanásveszélyt, illetıleg
tüzet idézett elı, vagy veszélyezteti a
személyek biztonságát, akadályozza a
mentésüket;
- a tőzjelzéshez és a tőzoltáshoz használt eszköz,
felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag
beszerzésének, készenlétben tartásának,
karbantartásának vagy ellenırzésének
elmulasztásáért, illetıleg rendeltetéstıl eltérı engedély nélküli - használatáért;
- létesítményi tőzoltóság létszámával,
képzésével kapcsolatos rendelkezések

képzésével kapcsolatos rendelkezések
megszegéséért;
- ha az engedélyhez kötött tőzvédelmi
tevékenységet anélkül vagy attól eltérı módón
végzik;
- ha a tőzvédelmi szabályok, elıírások
érvényesítésére vonatkozóan a tervezı,
illetıleg a kivitelezı valótlan nyilatkozatot
adott;
- ha a munkavállalók tőzvédelmi oktatásáról a
munkáltató a törvényben elıírt határidıre nem
gondoskodott;
- ha a tőzvédelmi szakvizsgához kötött
tevékenységet szakvizsga nélkül végzik.
(K-V-MJV-F)
A tőzvédelmi bírságot kiszabó határozat
jogerıre emelkedésétıl számított hat hónap
elteltével ismételten kiszabható a tőzvédelmi
bírság, amennyiben a kiszabás feltételei
fennállnak.
(K-V-MJV-F)

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tőzvédelmi bírság jogerıs kiszabásáról szóló
jogerıs határozat egy példányát az Országos
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságnak is meg
kell küldenie.
(K-V-MJV-F)

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az önkéntes tőzoltóság mőködési területének
megállapítását (kijelölését, módosítását) a
miniszternél kezdeményezi a megjelölt
határideig.
(K-V-MJV-FK)

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 13. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az e
bekezdésben foglaltakat.
(K-V-MJV-FK)

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 13. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Tőzvédelmi szabályzatot készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXXI. törvény 19. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles gondoskodni arról, hogy a tőzvédelmi
szabályzatban foglaltakat a köztisztviselık,
valamint a helyiségeket igénybe vevık
megismerjék és megtartsák.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXXI. törvény 19. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles a köztisztviselıkkel a tőzvédelmi
szabályzatban foglaltakat ismertetni, az oktatás
megtörténtét az oktatási naplóban rögzíteni, és
azt az érintettek aláírásával igazolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tőzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell az
e §-ban felsoroltakat.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § a)-g)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

Egészségügyi ellátás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásról,
d) a védınıi ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön
jogszabályban meghatározott rovarok és
rágcsálók irtását.
(K-V-MJV-F)

1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási
díjának mérséklésérıl, elengedésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 133. § b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapítja és kialakítja az egészségügyi
alapellátások körzeteit, több településre is
kiterjedı ellátás esetén a körzet székhelyét.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIV. törvény 152. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közszemlére teszi az orvosválasztás elısegítése
céljából az orvosi körzetek területi
elhelyezkedését, valamint a körzetek
lakosságának orvosi alapellátását végzı
háziorvosok nevét és képesítési adatait.
(K-V-MJV-FK)

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 13/D.
§ (1)

Jegyzı

Aktualizálni kell a közszemlére tétel során
folyamatosan a háziorvosi körzeteket érintı
változásokat, ideértve a háziorvos helyettesítését,
illetve a személyében bekövetkezett változást.
(K-V-MJV-FK)

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 13/D.
§ (1)

Jegyzı

Kiadja a bölcsıdék mőködési engedélyét.

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §
b)

Jegyzı

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §
c)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
A képviselı-testület döntéséig - a
bölcsıdevezetı javaslatára - megállapítja az
önkormányzati bölcsıdék nyitvatartási rendjét.
(K-V-MJV-FK)

Gondoskodik a tüdıszőrı-vizsgálat elvégzésével
kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok
ellátásának megszervezésérıl.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §
e)

Jegyzı

A kérelmezı részére igazolja, hogy az az
elmebeteget gondozásban, ellátásban és
felügyeletben tudja részesíteni.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §
i)

Jegyzı

Továbbítja a népjóléti miniszterhez a külföldön
szerzett középfokú egészségügyi szakképesítést
igazoló oklevelet honosítás céljából.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §
j)

Jegyzı

Felterjeszti a népjóléti miniszterhez az
emberorvoslásban használatos szérumok stb.
elıállítására irányuló üzemi engedély iránti
kérelmeket és véleményezi azokat.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §
k)

Jegyzı

Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék
kitermelésérıl, kezelésérıl, az elismert gyógyvíz,
a gyógyiszap és a gyógyforrástermék
palackozásáról, csomagolásáról, valamint
forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e
tevékenységeket.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIV. törvény 153. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Bejelenti az Országos Gyógyhelyi és
Gyógyfürdıügyi Fıigazgatóság részére a
gyógyhely, az önkormányzat által fenntartott
gyógyfürdıintézmények, illetıleg kitermelt,
elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és
gyógyforrástermék törzskönyvi adataiban
bekövetkezett változásokat.
(K-V-MJV-FK-F)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §
l)

Jegyzı, Fıjegyzı

Engedélyezi az illetékes tisztiorvos
véleményének kikérésével az iskolaegészségügyi
szolgálat tekintetében a külön jogszabályban
foglaltaktól eltérı szervezeti forma választását.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §
a)

Polgármester

Kijelöli az illetékes tisztiorvos
kezdeményezésére a középfokú oktatási
intézményeket ellátó azon ifjúsági orvost
(iskolaorvost), aki a vizsgálatra kötelezett
sorkötelesek egészségi alkalmasságát elsı fokon
vizsgálja.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §
b)

Polgármester

Biztosítja a tulajdonában vagy használatában
levı járóbeteg-szakellátást, illetıleg fekvıbetegszakellátást nyújtó egészségügyi intézmények

1997. évi CLIV. törvény 152. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

mőködését.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi szakellátási kötelezettségüket a
mindenkori lekötött kapacitások mértékének és
szakmai összetételének megfelelıen az 5/A. § (7)
bekezdése szerinti ellátási területen teljesítik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2006. évi CXXXII. törvény 2. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Egészségügyi szakellátási kötelezettségét más
egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szervvel
vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi
szolgáltatóval történı egészségügyi ellátási
szerzıdés megkötése által is teljesítheti. A
szerzıdéskötés során a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 80-80/B. §-aiban
foglaltakat kell alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2006. évi CXXXII. törvény 2. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A feladatátadási szerzıdést az (1) bekezdés
szerinti egészségügyi közszolgáltatásért felelıs
szerv köti a feladatot átvállaló szolgáltatóval.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2006. évi CXXXII. törvény 2. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szolgáltatói kapacitások tartós
kihasználatlansága esetén a 2. § szerinti
egészségügyi szakellátási kötelezettségének
mértékét - az egészségügyi szolgáltató szakmai
véleményének kikérését követıen - csökkentheti
az átlagtól való eltérés mértékében, illetve
szakmai összetételét a külön jogszabályban
foglaltak szerint megváltoztathatja, amennyiben
a döntést megelızı évben folyamatosan
a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési
órára jutó esetek száma az adott szakma
vonatkozásában az elızı év átlagában
alacsonyabb az adott szakma országos
átlagánál,
b) fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén - a
fertızı osztály kivételével - az
ágykihasználtság az adott szakma
vonatkozásában az elızı év átlagában
alacsonyabb az adott szakma országos
átlagánál.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2006. évi CXXXII. törvény 5. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ellátási érdekbıl kezdeményezheti az érintett
egészségügyi szolgáltató fenntartójánál/
tulajdonosánál az egészségügyi szolgáltató 5/A.
§ (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban
szereplı ellátási területének (1) bekezdés szerinti
módosítását. Amennyiben az egészségügyi
szolgáltató fenntartója /tulajdonosa a
kezdeményezéstıl számított 30 napon belül nem
állapodik meg az ellátási terület módosításáról

2006. évi CXXXII. törvény 5/B. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

annak az egészségügyi szolgáltatónak a
fenntartójával/tulajdonosával, akit a
kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi
államigazgatási szerv a megállapodás
megkötésére rendelkezésre álló határidı lejártát
követı 15 napon belül módosíthatja az ellátási
területet, ha
a) a módosítás az érintett településen élık
szakellátáshoz való hozzájutását javítja, és
b) a módosítással egyetért annak az
egészségügyi szolgáltatónak a
fenntartója/tulajdonosa, amelyik ellátási
területe adott szakma tekintetében a módosítás
következtében a módosítást kezdeményezı
településre ki fog terjedni.
(K-V-MJV-FK-F)
Folyamatosan figyelemmel kíséri a település
környezet-egészségügyi helyzetének alakulását
és ennek esetleges romlása esetén lehetıségeihez képest - saját hatáskörben
intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkezı és
illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges
intézkedések meghozatalát.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hozzájárulás megadása elıtt vizsgálja, hogy a
korlátozottan cselekvıképes személy kérelme
akaratával egyezı-e, így különösen azt, hogy a
korlátozottan cselekvıképes személy és
törvényes képviselıje között fennáll-e
érdekellentét, továbbá azt, hogy a korlátozottan
cselekvıképes személy tisztában van-e a döntése
következményével.
(V-MJV-F)

1997. évi CLIV. törvény 187/A. § (2)

Gyámhatóság

A sürgısségi ellátást végzı orvos részére kiadja
a várakozási engedélyt a külön jogszabályban
meghatározott rájegyzésekkel.
(K-V-MJV-F)

1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes
rendelet 41. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

Szociális vállalkozás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Szociális vállalkozással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Az 1993. évi III. törvény 60. §-a, illetve 6265/E. §-a szerinti alapszolgáltatás mellett nappali
ellátást is nyújt, a 3. §-ban foglalt szabályok
szerint dönt a mőködési engedély kiadásáról.
(K-V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A mőködési engedély kiadásáról, módosításáról,

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

Jegyzı

visszavonásáról - az arról hozott, végrehajtható
határozat másolatának egyidejő megküldésével értesíti
a) az intézmény székhelye, telephelye szerint
illetékes települési jegyzıt,
b) az ellátásért felelıs helyi önkormányzat
jegyzıjét, illetıleg fıjegyzıjét,
c) a Magyar Államkincstár illetékes területi
igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság)
d) az illetékes ellátottjogi képviselıt.
(V-MJV-FK)

2. § (7)

A mőködési engedély iránti kérelmében köteles
megjelölni azt a mőködést engedélyezı szervet,
amely elıtt ugyanazon szolgáltató, intézmény
által nyújtani kívánt gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, vagy
ugyanazon intézmény székhelyének,
telephelyének engedélyezése iránt eljárás van
folyamatban, ha a szolgáltató, intézmény, illetve
telephely ágazati azonosítóval nem rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2. § (9)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az ellátást igénybe venni kívánó személynek,
törvényes képviselıjének, illetve
hozzátartozójának megkeresésére tájékoztatást
ad arról, hogy az illetékességi területén
székhellyel, telephellyel rendelkezı szolgáltató,
illetve intézmény
a) rendelkezik-e mőködési engedéllyel, továbbá
b) mőködése megfelel-e a jogszabályi
feltételeknek.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2. § (11)

Jegyzı

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2/A. § (4)

Jegyzı

Megkeresi az illetékes módszertani intézményt a
szakmai program szakértıi véleményezésére. A
szakvélemény kérésekor a szakvélemény
megérkezéséig az eljárást felfüggesztheti.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2/A. § (5)

Jegyzı

A szolgáltató mőködését a kérelem benyújtását
követı harminc napon belül engedélyezi, ha az e
bekezdésben foglaltak teljesülnek.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2/B. § (1)

Jegyzı

A mőködési engedély kiadásához beszerzi
a) falugondnoki (tanyagondnoki) szolgálat és
támogató szolgálat engedélyezése esetén a
közúti közlekedési nyilvántartásból a (2)
bekezdés a) pontja szerinti gépjármő forgalmi
engedélyben található adatait,
b) az adóhatóság igazolását arról, hogy a nem
állami fenntartónak nincs lejárt köztartozása.
(V-MJV-FK)

Tizenöt napon belül köteles kérni a mőködési

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 2/C.

Képviselı-testület, Közgyőlés

engedély módosítását, ha a 2/B. § (2)
bekezdésében meghatározott adatok - a (2)
bekezdésben foglalt esetek kivételével megváltoznak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

§ (1)

A fenntartó Köteles tizenöt napon belül a városi
jegyzınek bejelenteni, ha a mőködési engedély
alapjául szolgáló lényeges körülmények
megváltoznak.

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 2/C.
§ (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A bejelentés alapján szükség szerint szakmai
ellenırzést tart.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 2/C.
§ (4)

Jegyzı

Az illetékes módszertani intézmény mint
szakértı bevonásával legalább kétévente
ellenırzi, hogy a szolgáltató mőködése,
tevékenysége megfelel-e a mőködési
engedélyben, valamint az e rendeletben és a
külön jogszabályokban foglaltaknak. Soron kívül
ellenırzi a szolgáltató mőködését, ha tudomására
jut, hogy a szolgáltató tevékenysége az ellátottak
életét, testi épségét vagy egészségét
veszélyezteti, illetve az ellátottak más
alkotmányos jogait sérti. Ha a szociális
szolgáltató módszertani intézménynek kijelölt
konzorcium tagja, az ellenırzésre a 14. § (4)
bekezdésében foglaltakat kell megfelelıen
alkalmazni.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 2/D.
§ (1)

Jegyzı

Ha a szolgáltató mőködésével kapcsolatban
hiányosságot észlel
a) legfeljebb harminc nap idıtartamú határidı
megjelölésével felszólítja a fenntartót a
hiányosság megszüntetésére, vagy
b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a
fenntartó szempontjából is elınyös rendezése
érdekében a hiányosságok megszüntetésérıl a
fenntartóval hatósági szerzıdést köthet, illetve
c) a szolgáltató mőködési engedélyét
visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális
szolgáltatás abbahagyására, ha tevékenysége
az ellátottak életét, testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az
ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan
sérti.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2/D. § (2)

Jegyzı

Az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvet, illetve
hivatalos feljegyzést megküldi a fenntartónak és
a szolgáltatónak, valamint normatív állami
hozzájárulásban részesülı egyházi és nem állami
fenntartású szolgáltató esetén elektronikus úton

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2/D. § (5)

Jegyzı

az Igazgatóságnak, továbbá finanszírozási
szerzıdéssel rendelkezı szociális szolgáltató
esetén elektronikus úton az FSZH-nak.
(V-MJV-FK)
Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató
mőködési engedélyét visszavonja az e
bekezdésben meghatározott esetekben.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2/E. § (1)

Jegyzı

Ha a városi jegyzı a mőködési engedélyt
visszavonja, - a 20/B. §-ban foglaltak szerint intézkedik a rászoruló és ellátatlan személyek
ellátásának megszervezésérıl.
(K-V-MJV-FK-F)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
2/E. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nappali ellátást nyújtó szociális intézmény
mőködési engedélye iránti kérelemhez csatolni
kell az e §-ban megjelölteket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
3. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A mőködési engedély kiadásához beszerzi az e
bekezdésben megjelölt szakhatóságok elızetes
hozzájárulását.
(K-V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
3. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A mőködési engedély kiadásához beszerzi az
adóhatóság igazolását arról, hogy a nem állami
fenntartónak nincs lejárt köztartozása.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
3. § (3)

Jegyzı

Megkeresi az illetékes módszertani intézményt a
szakmai program szakértıi véleményezésére. A
szakvélemény kérésekor a szakvélemény
megérkezéséig az eljárást felfüggesztheti.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
3. § (4)

Jegyzı

Az intézményben helyszíni szemlét tart, és
megállapításait jegyzıkönyvben rögzíti.
(K-V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
3. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nappali ellátást nyújtó szociális intézmény
mőködését engedélyezi, amennyiben az e
bekezdésben foglaltak teljesülnek.
(K-V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
3. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kiadja az elvi mőködési engedélyt, ha a
rendeletben felsoroltaknak az intézmény
megfelel.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
4. § (1)

Jegyzı

Az elvi mőködési engedély kiadása iránti
kérelemhez csatolnia kell az e bekezdésben
foglaltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
4. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A bentlakásos szociális intézmény mőködési
engedélye iránti kérelemben meg kell jelölnie az
elvi mőködési engedély ügyszámát, és a
kérelemhez csatolnia kell az e bekezdésben
megjelölteket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
5. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a szociális intézmény székhelyén kívül a
telephelyén is személyes gondoskodást nyújtó
intézményi tevékenységet kíván folytatni, a
telephely mőködéséhez külön mőködési
engedélyt kell kérelmeznie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
8. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A mőködési engedély jogerıre emelkedését
követı öt napon belül a 11. számú mellékletben
meghatározottak szerint tanúsítványt állít ki.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
7. § (2)

Jegyzı

Tájékoztatja a Szociális és Családvédelmi
Minisztériumot a tárgyévben kiadott mőködési
engedélyek számáról, jellegérıl az intézmények
tevékenységi körének és típusának
feltüntetésével.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
7. § (2)

Jegyzı

Kiadja és módosítja a mőködési engedélyt.

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
8. §

Jegyzı

Az illetékes módszertani intézmény mint
szakértı bevonásával - legalább kétévente
ellenırzi, hogy a fenntartó a szociális intézményt
az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban
foglaltaknak megfelelıen mőködteti-e.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
14. § (1) a)-b)

Jegyzı

Az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvet, illetve
hivatalos feljegyzést megküldi a fenntartónak és
az intézménynek, valamint normatív állami
hozzájárulásban részesülı egyházi és nem állami
fenntartású szociális intézmény esetén
elektronikus úton az Igazgatóságnak, továbbá
finanszírozási szerzıdéssel rendelkezı szociális
intézmény esetén elektronikus úton az FSZHnak.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 14.
§ (2)

Jegyzı

A nem helyi önkormányzat, társulás vagy helyi
kisebbségi önkormányzat által fenntartott,
tanköteles korú vagy annál fiatalabb fogyatékos
személyeket is ellátó ápolást, gondozást nyújtó
intézmény esetén a korai fejlesztéshez és
gondozáshoz, valamint a fejlesztı felkészítéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
14. § (8) b)

Fıjegyzı

(V-MJV-FK)

biztosítását ellenırzi.
(F-M)
Ha az intézmény mőködésével kapcsolatban
hiányosságot észlel,
a) legfeljebb százhúsz nap idıtartamú határidı
megjelölésével felszólítja a fenntartót a
hiányosság megszüntetésére, vagy
b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a
fenntartó szempontjából is elınyös rendezése
érdekében a hiányosságok megszüntetésérıl a
fenntartóval hatósági szerzıdést köthet, illetve
c) a mőködési engedélyt visszavonja, és kötelezi
a fenntartót a szociális szolgáltatás
abbahagyására, ha az intézmény épületének
állaga vagy az intézmény mőködése az
ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét
súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak
más alkotmányos jogait súlyosan sérti,
d) a 17. §-ban foglaltak szerint bírságot szabhat
ki.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
15. § (1)

Jegyzı

Ha az intézmény fenntartója a megjelölt
határidıben nem intézkedik a szabályszerő
mőködés megteremtése érdekében, úgy
a) az intézmény mőködési engedélyét
visszavonja, és amennyiben mőködése ellátási
érdekbıl indokolt, úgy feltételek elıírása
mellett ideiglenes mőködési engedélyt ad ki,
vagy
b) az intézmény mőködési engedélyének
módosításával csökkenti az intézmény
férıhelyeinek, külsı férıhelyeinek, idıszakos
férıhelyeinek, illetve emelt szintő
férıhelyeinek a számát, vagy
c) az intézmény mőködési engedélyét
visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális
szolgáltatás abbahagyására, vagy
d) nem állami, illetve egyházi fenntartású
bentlakásos szociális intézmény esetén az
1993. évi III. törvény 92/C. §-ának (5)-(6)
bekezdése szerint határoz a normatív állami
hozzájárulás visszatartásáról,
e) a 17. §-ban foglaltak szerint bírságot szabhat
ki.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
15. § (2)

Jegyzı

A nappali melegedı, az éjjeli menedékhely és a
hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén a
15. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti
jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha az
intézmény épületének állaga vagy az intézmény
mőködése az ellátottak életét, testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az
ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti.

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
15. § (9)

Jegyzı

(V-MJV-FK)
A szociális intézmény mőködési engedélyét
visszavonja a rendelet 16. §-ában meghatározott
esetekben.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
16. § (1) a)-e)

Jegyzı

Ha a mőködést engedélyezı szerv az intézmény
mőködési engedélyét visszavonja - a 20/B-20/C.
§-okban foglaltak szerint -, intézkedik a
rászoruló és ellátatlan személyek ellátásának
megszervezésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
16. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kiadja a szociális vállalkozói engedélyt.

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
18. § (2)

Jegyzı

Az engedélyt visszavonja a 20. § (1)
bekezdésben meghatározott esetekben. Az a)-b)
pont alapján történı visszavonás esetében az
engedély visszavonásával egyidejőleg határoznia
kell a szociális szolgáltató, illetve intézmény
mőködési engedélyének visszavonásáról is.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20. § (1), 20. § (2)

Jegyzı

A értesíti a mőködést engedélyezı szervet, ha az
illetékességi területén az 1993. évi III. törvény
szerint engedélyköteles szociális szolgáltatást
engedély nélkül nyújtanak.
(K-V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/A. § (1)

Jegyzı

Ha tudomására jut, hogy az illetékességi
területén az 1993. évi III. törvény szerint
engedélyköteles szociális szolgáltatást engedély
nélkül nyújtanak,
a) helyszíni ellenırzést tart,
b) kötelezi a mőködtetı személyt, illetve
szervezetet a szociális szolgáltatás
abbahagyására - ide nem értve a (3) bekezdés
szerinti esetet -,
c) a b) pont szerinti határozat egyidejő
megküldésével értesíti az ellátásért felelıs
helyi önkormányzat jegyzıjét, illetıleg
fıjegyzıjét, valamint az ellátottjogi
képviselıt,
d) a 17. §-ban foglaltak szerint bírságot szabhat
ki.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/A. § (2)

Jegyzı

Ha a helyszíni ellenırzés során megállapítja,
hogy a szolgáltatás eleget tesz a mőködési
engedély kiadásához szükséges, külön
jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi
feltételeknek, illetve a feltételek 15 napon belül
biztosíthatóak, felszólítja a mőködtetıt, hogy a

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/A. § (3)

Jegyzı

(V-MJV-FK)

felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon
belül kérelmezze a mőködési engedély kiadását.
(V-MJV-FK)
Ha a mőködtetı a (3) bekezdés szerinti
felszólításnak határidıben nem tesz eleget,
illetıleg a mőködési engedély iránti kérelmét
elutasítják, kötelezi a mőködtetı személyt, illetve
szervezetet a szociális szolgáltatás
abbahagyására, és errıl értesíti az ellátásért
felelıs helyi önkormányzat jegyzıjét, illetve
fıjegyzıjét, valamint az ellátottjogi képviselıt.
(V-MJV-FK)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/A. § (5)

Jegyzı

Intézkedik a rászoruló és ellátatlan személyek
ellátásának megszervezésérıl. A megtett
intézkedésekrıl tájékoztatja a mőködést
engedélyezı szervet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/B. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellátást a tulajdonos (haszonélvezı)
hozzájárulásával abban az épületben is
biztosíthatja, amelyben az engedély nélküli
szolgáltatást nyújtották.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/C. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A külön jogszabályban meghatározott nem
emelt szintő szolgáltatást köteles biztosítani
abban az esetben is, ha a tartós bentlakásos
intézményi szolgáltatás korábbi mőködtetıje az
átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezési
körülményeket és szolgáltatásokat nyújtott.
(F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/C. § (4)

Közgyőlés

A mőködési engedélyben megállapított ideig
gyakorolja a fenntartói jogokat, és külön
jogszabály rendelkezései szerint megállapítja a
térítési díjakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
20/C. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A normatív állami hozzájárulást a szociális
szolgáltató elsıdleges ellátási területe, illetve a
szociális intézmény székhelye, telephelye szerint
illetékes Igazgatóságnál
a) a tárgyévet megelızı évben jogerıs
mőködési engedéllyel rendelkezı szolgáltató,
intézmény esetén tárgyév március 10-éig,
b) az a) pontban nem említett esetben a
mőködési engedély jogerıre emelkedését
követı 30 napon belül igényelheti.
Az igénylılaphoz csatolni kell a (4)
bekezdésben felsoroltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 22. §
(3), (4)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A szolgáltató, illetve az intézmény beszámolója
és dokumentációja alapján - a 7. számú melléklet

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
22/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

szerinti adatlap segítségével a) a tárgyévet követı év január 31-éig a
tárgyévben,
b) a szolgáltató, illetve az intézmény
megszőnése és fenntartóváltozás esetén a
mőködési engedély visszavonásáról, illetve
módosításáról, ismételt kiadásáról szóló
határozat végrehajthatóvá válását követı
tizenöt napon belül a tárgyévben
igénybe vett feladatellátási normatív
hozzájárulással - ideértve a normatívaelıleget is
- a tényleges feladatmutatók alapján elszámol az
Igazgatóságnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A fenntartó a tárgyévben igénybe vett képzési
normatív hozzájárulással - a 9. számú melléklet
szerinti adatlap segítségével a) a tárgyévet követı év január 31-éig,
b) a szolgáltató, illetve az intézmény
megszőnése és fenntartóváltozás esetén a
mőködési engedély visszavonásáról szóló
határozat végrehajthatóvá válását követı 15
napon belül számol el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
22/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az igénybe vett normatív állami hozzájárulás
miatt könyvvizsgálatra kötelezett az éves
elszámoláshoz köteles csatolni a könyvvizsgálói
jelentést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
22/A. § (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igénybe
vett teljes elıirányzat után, ha az igényelt
normatív állami hozzájárulások összege legalább
három százalékkal meghaladja az ıt ténylegesen
megilletı összeget.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
22/C. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a normatív állami hozzájárulás
teljes összegét vagy annak egy részét nem
alapfeladatának ellátására - képzési normatív
hozzájárulás esetén nem a költségvetési
törvényben meghatározott célra - fordította,
köteles ennek az összegnek a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összegét
visszafizetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
22/C. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a visszafizetési kötelezettséget elıíró
határozat jogerıre emelkedését követı nyolc
napon belül visszafizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, a jogosulatlanul igénybe vett összeg
után a 2004. évi CXL. törvény szerint késedelmi
pótlékot köteles fizetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
22/C. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szociális ellátás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Szociális ellátással kapcsolatos általános
feladat- és hatáskörök
Az 1993. évi III. törvényben szabályozott
ellátásokon túl saját költségvetése terhére egyéb
ellátásokat is megállapíthat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 1. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Feladata a szociális ellátás feltételeinek
biztosítása.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 2. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 4/A. § (1), 5. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

Köteles az arra rászorulónak - tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére - átmeneti segélyt,
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét
veszélyezteti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 7. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Haladéktalanul értesíti az ellátást biztosító az
1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdés szerinti
ideiglenes intézkedésrıl a hatáskörrel rendelkezı
illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejőleg
követelheti a kifizetett átmeneti segély
megtérítését.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 7. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Meghosszabbíthatja egy ízben, legfeljebb 15
nappal - indokolt esetben - az eljárási határidıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

A Ket. 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint belföldi jogsegély érdekében megkeresett
szervként tíz napon belül teljesíti a jogsegélyt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 8. § (2)

Polgármester, Jegyzı

Rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó
pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a
nyilatkozat és igazolás tartalmának, illetve

1993. évi III. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Tájékoztatást nyújt
a) az e törvény szerinti pénzbeli és
természetbeni ellátások igénybevételi
feltételeirıl és az igényléshez szükséges
iratokról,
b) az e törvényben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben
igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások
körérıl, feltételeirıl és az igénybevétel
eljárási kérdéseirıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

nyilatkozat és igazolás tartalmának, illetve
benyújtásának részletes szabályait.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmezı életkörülményeire tekintettel a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás,
illetve saját és a családja tulajdonában álló
vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 10. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

A törvényben meghatározott feltételek
hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott
szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıt
pedig kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén
a dolog visszaszolgáltatására vagy a
szolgáltatásnak megfelelı pénzegyenérték
megfizetésére;
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátás esetében az intézményi térítési díj
teljes összegének megfizetésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 17. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

A jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett
ellátás megtérítését az igénybevételrıl való
tudomásszerzésétıl számított három hónapon
belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést
elrendelni, ha az igénybevételtıl, illetıleg
folyamatos ellátás esetén az ellátás
megszőnésétıl egy év már eltelt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 17. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

Ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás
megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét,
illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a
visszafizetésre kötelezett személy családjának
egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét,
b) részletekben fizettetheti meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 17. § (4)

Jegyzı

Ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás
megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét,
illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett

1993. évi III. törvény 17. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben fizettetheti meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha az ellátást megállapító szerv az 1. számú
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban
foglaltakat vitatja,
a) ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi
Ellenırzési Hivatal ingatlan fekvése szerint
illetékes Regionális Igazgatósága vagy az
ingatlan fekvése szerinti önkormányzati
adóhatóság megkeresésével,
b) vagyoni értékő jog esetén az Adó- és
Pénzügyi Ellenırzési Hivatal illetékes
Regionális Igazgatósága megkeresésével,
c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vámés pénzügyırség vagy független szakértı
bevonásával
állapítja meg a forgalmi értéket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

Gondoskodik a megállapított pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások folyósításáról a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Jegyzı

Gondoskodik a hajléktalan személyek
rendszeres szociális segélyének, rendelkezésre
állási támogatásának, valamint idıskorúak
járadékának folyósításáról.
(F)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §
(2)

Fıjegyzı

Az idıskorúak járadékát, a rendszeres szociális
segélyt, az ápolási díjat (a továbbiakban együtt:
havi rendszeres szociális ellátás), a rendelkezésre
állási támogatást, a havi rendszerességgel adott
lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési
támogatást és átmeneti segélyt utólag, minden
hónap 5-éig kell folyósítani.
(K-V-MJV-FK-F)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az idıskorúak járadékára vagy az ápolási
díjra jogosult személy lakcíme az ellátás
folyósításának idıtartama alatt megváltozik, a
változás hónapjára járó ellátást a korábban
folyósító szervként teljes összegben folyósítja.
(K-V-MJV-FK-F)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Lakcímváltozás esetén az idıskorúak járadékára
vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére
vagy az új lakcím szerint illetékes jegyzı
megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat
haladéktalanul, de legkésıbb 5 napon belül meg

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

kell küldenie a jogosult új lakcíme szerint
illetékes jegyzınek.
(K-V-MJV-FK-F)
Ha az idıskorúak járadékára vagy az ápolási
díjra való jogosultság az új lakcímen is
változatlanul fennáll, illetıleg az Szt. 43/B. § (1)
bekezdésében szabályozott ápolási díj esetében a
jogosultságot megállapították, akkor az
idıskorúak járadékát vagy az ápolási díjat a
lakcímváltozást követı hónap elsı napjától
folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet
a lakcímváltozást követı 30 napon belül
benyújtják.
(K-V-MJV-FK-F)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az aktív
korúak ellátására jogosult személy lakcímének
megváltozása esetén megfelelıen alkalmazni
kell. Amennyiben a lakcímváltozás miatt a
közcélú munkavégzésre irányuló
munkaszerzıdés az Szt. 36. §-a (4) bekezdésének
c) pontja alapján nem szőnik meg, akkor az (1)(3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a korábban illetékes jegyzı
az ügyben keletkezett iratokat a lakcímváltozást
követı 5 napon belül megküldi az új lakcím
szerint illetékes jegyzınek, aki hivatalból eljárást
indít az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapítása iránt.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §
(4)

Jegyzı

Ha a rendszeres szociális segélyben vagy a
rendelkezésre állási támogatásban részesülı
személy lakcíme az Szt. 37/E. § (3) bekezdése
szerinti továbbfolyósítás idıtartama alatt változik
meg, a keresıtevékenység fennállása esetén
gondoskodik a rendszeres szociális segély,
illetve a rendelkezésre állási támogatás
továbbfolyósításáról.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. § (5)

Jegyzı

A havi rendszeres szociális ellátást és a
rendelkezésre állási támogatást az Szt. szerinti
összegben, illetıleg az önkormányzat
rendeletében meghatározott összegben folyósítja.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. § (6)

Jegyzı

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás
folyósításának megszüntetésérıl határozatot kell
hoznia.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Jegyzı

Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan
személyek részére megállapított idıskorúak
járadékának és aktív korúak ellátásának a

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 10. §
(2)

Fıjegyzı

megszüntetésérıl határozatot hoz. A határozat
egy példányának megküldésével tájékoztatja
mindazokat, akik a jogosultság megállapításáról
értesültek.
(F)
Ha a szociális ellátásra való jogosultság
elbírálásához az 1993. évi III. törvény 10. §-ának
(8) bekezdése szerinti eljárás lefolytatására van
szükség, megkeresi a Magyar Államkincstár
Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságát.
A Regionális Igazgatóság eljárásának
idıtartamára a szociális hatáskört gyakorló szerv
az eljárást felfüggeszti.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12. §

Jegyzı

Az e §-ban meghatározott tartalmú
nyilvántartást vezeti a szociális ellátásra való
jogosultság megállapítása az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi III. törvény 18. §

Jegyzı

Az Szt. 18. §-ban szabályozott nyilvántartásból
a szociális hatáskört gyakorló szervek, a
gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az
egészségbiztosítási szerv, a kincstár, az
igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási
szervek, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények részére
megkeresésük alapján adatot szolgáltathat.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 19. § (1)

Jegyzı

Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı személy három hónapnál hosszabb
ideig részesül idıskorúak járadékában vagy a
43/B. § alapján ápolási díjban, továbbá ha az
aktív korúak ellátására való jogosultsága három
hónapot meghaladó idıtartamban fennáll, errıl a
tényrıl értesíti a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezı személy lakóhelye szerint
illetékes területi idegenrendészeti hatóságot.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 19. § (2)

Jegyzı

Az aktív korúak ellátására jogosultak
tekintetében a 18. § a)-c), f), h), valamint k)
pontjaiban meghatározott adatokról az állami
foglalkoztatási szervet - annak törvényben
meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási
feladatai teljesítésének elısegítésére folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében
tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 19. § (3)

Jegyzı

Szociális ellátásokkal kapcsolatos
nyilvántartások

Az Szt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatának teljesítése érdekében az adatokat az
Flt. 57/B. §-a szerinti Foglalkoztatási és
Szociális Adatbázisban rögzíti.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. § (3)

Jegyzı

Az országos jelentési és férıhelyfigyelı
rendszer számára köteles bejelenteni a külön
jogszabályban meghatározott - személyes
adatnak nem minısülı - adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 20/B. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Biztosítani kell az 1993. évi III. törvény 18. §ban és a 20. §-ban szabályozott nyilvántartásba
való betekintési, helyesbítési vagy törlési jogát
annak a személynek, aki a nyilvántartásban
szerepel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 22. §

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

Ha törvény másként nem rendelkezik, a 18. és a
20. § szerinti nyilvántartásokból a szociális
ellátásra való jogosultság megszőnésétıl
számított öt év elteltével - a szolgálati idıre
jogosító ellátások kivételével - törölni kell az
adott személyre vonatkozó adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 23. §

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

A szociális igazgatási eljárás során adatot kérhet
a polgárok személyi adatait és lakcímét
nyilvántartó szervtıl, valamint az ingatlanügyi
hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság
megállapítása céljából.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 24. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Jegyzı

Pénzbeli szociális ellátások
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára,
az e törvényben meghatározott feltételek szerint:
a) idıskorúak járadékát,
b) rendelkezésre állási támogatást
c) rendszeres szociális segélyt,
d) az 1993. évi III. törvény 41. § (1)
bekezdésében és az 1993. évi III. törvény
43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
állapít meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 25. § (3) a)

Jegyzı

Szociális rászorultság esetén az Szt-ben, illetve
az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerint
a) az 1993. évi III. törvény 38. § (1)
bekezdésében foglalt lakásfenntartási

1993. évi III. törvény 25. § (3) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

támogatást,
b) az 1993. évi III. törvény 43/B. § (1)
bekezdésében foglalt ápolási díjat,
c) átmeneti segélyt,
d) temetési segélyt
állapít meg.
(K-V-MJV-FK)
Az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális
segélyre és az ápolási díjra, valamint a
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
feltételeit kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során
megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is
fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak
megfelelı összegben tovább kell folyósítani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 25. § (4)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege
változik, a havi rendszeres szociális ellátás
összegét a változás idıpontjától számított 90
napon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
során az emelt összegő rendszeres pénzellátást, a
családi pótlékot és az árvaellátást kell
figyelembe venni. Ha az ellátás összege a
felülvizsgálat eredményeként
a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi
nyugdíj legkisebb összege emelkedésének
idıpontjára visszamenılegesen,
b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi
nyugdíj legkisebb összege emelkedésének
idıpontját követı harmadik hónap elsı
napjától kell folyósítani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 25. § (5)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A jogosult bejelentése vagy hivatalos
tudomásszerzés alapján a havi rendszeres
szociális ellátás összegét, valamint a
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
jövedelmi feltételének fennállását felül kell
vizsgálnia, ha a megállapításának alapjául
szolgáló jövedelemben tartós változás történt,
vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett,
egy háztartásban élı családtagok létszáma
megváltozott.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 25. § (6)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 25. § (8)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A felülvizsgálatot
a) a rendszeres pénzellátásnak minısülı
ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás
esetén a megállapított, illetve megszüntetett
összegre,
b) az a) pontba nem tartozó jövedelmek esetén a
10. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel kell elvégezni.
(K-V-MJV-FK)

Ha a havi rendszeres szociális ellátás összege az
1993. évi III. törvény 25. § (6) bekezdés szerinti
felülvizsgálat eredményeként
a) emelkedett, akkor az új összeget az ellátásra
való jogosultság feltételeiben bekövetkezı
változás bejelentésének, illetve a hivatalos
tudomásszerzésnek az idıpontjától,
b) csökkent, akkor az új összeget az ellátásra
való jogosultság feltételeiben bekövetkezı
változásra vonatkozó bejelentési kötelezettség
határidejének lejártát, illetve a hivatalos
tudomásszerzésnek az idıpontját követı
hónap elsı napjától
kell folyósítani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 25. § (9)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az 1993. évi III. törvény 25. § (4)-(6)
bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a
havi rendszeres szociális ellátásra vagy a
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
megszőnik, akkor az ellátás folyósítását a
határozat meghozatala hónapjának utolsó
napjával meg kell szüntetni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 25. § (10)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 25. § (12)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Az idıskorúak járadékában, a rendszeres
szociális segélyben, az ápolási díjban, valamint a
rendelkezésre állási támogatásban részesülı
személynek az ellátása terhére elıleget állapít
meg a kérelem benyújtásának idıpontjától
számított három munkanapon belül,
egyszerősített határozattal.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 26/A. § (1), (3)

Jegyzı

Az elıleget a folyósításra kerülı ellátás közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztatásból
származó havi kereset összege - terhére, hat
egyenlı részletben kell levonni. A levonás az
elıleg kifizetését közvetlenül követı

1993. évi III. törvény 26/A. § (4), (5)

Jegyzı

A jövedelemszámításnál
a) az 1993. évi III. törvény 25. § (4)-(6)
bekezdés szerinti felülvizsgálat során annak a
havi rendszeres szociális ellátásnak az
összegét, amelynek összegére vagy
jogosultsági feltételeinek fennállására a
felülvizsgálat vonatkozik,
b) a rendelkezésre állási támogatásra való
jogosultság, vagy a jogosultság jövedelmi
feltételének (4) és (6) bekezdés szerinti
felülvizsgálata során a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult közfoglalkoztatásban
való részvételébıl származó jövedelmet
figyelmen kívül kell hagyni.
(K-V-MJV-FK)

folyósítással kezdıdik. elıleg teljes összegének
levonásáig újabb elıleget nem állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK)
Ha az ellátásban részesült személy az egy
összegben esedékessé vált tartozás elengedését,
vagy részletekben történı visszafizetését
kérelmezi, az 1993. évi III. törvény 17. § (4)
bekezdésében foglaltakat kell megfelelıen
alkalmaznia.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 26/A. § (6)

Jegyzı

Tételes egészségügyi hozzájárulást fizet a
munkanélküliek jövedelempótló támogatásának
folyósítása alatt.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi LXVI. törvény 6. § (3) f), 6. §
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Évente csatlakozhat a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási
rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente
a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(K-V-MJV-FK-F-M)

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §
(4), 20. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében meghatározhatja, hogy a szociális
rászorultságtól függı pénzbeli ellátások iránti
kérelmet melyik önkormányzati szervnél kell
elıterjeszteni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 32. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletben szabályozza - ha az 1993. évi III.
törvény másként nem rendelkezik - a
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint ellenırzésének szabályait.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi III. törvény 32. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szociális rászorultságtól függı pénzbeli
ellátások iránti kérelmet elbírálja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 32/A. § (1)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 32/B. § (1)

Jegyzı

Idıskorúak járadékával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Idıskorúak járadékában részesíti azt
a) a 62. életévét, illetıleg a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa
jövedelme alapján számított egy fıre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-át,
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetıleg a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
95%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött
személyt, akinek havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át.
(K-V-MJV-FK)
Idıskorúak járadékában részesíti az 1993. évi
III. törvény 3. § (3) bekezdésének b) pontjában
meghatározott személyt, amennyiben az e
törvényben foglalt feltételeknek megfelel.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 32/B. § (3)

Jegyzı

Nem állapítható meg az idıskorúak járadéka,
illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a
személy
a) elızetes letartóztatásban van, elzárás,
illetıleg szabadságvesztés büntetését tölti;
b) 3 hónapot meghaladó idıtartamban külföldön
tartózkodik;
c) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ
menti ingázó munkavállalókat kivéve tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 32/B. § (4)

Jegyzı

Feladata a fıvárosban - ha a fıjegyzı és a
kerületi önkormányzat jegyzıje másként nem
állapodik meg - a hajléktalanok számára nyújtott
idıskorúak járadékának megállapítása.
(F)

1993. évi III. törvény 32/E. §

Fıjegyzı

A hajléktalan személy részére megállapított
idıskorúak járadéka esetén az errıl rendelkezı
határozat egy példányát megküldi a fıvárosi
fıjegyzı részére.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 32/D. § (1)

Jegyzı

Az idıskorúak járadékában részesülı
hajléktalanról a 18. §-ban szabályozott
nyilvántartást vezeti, és gondoskodik az
idıskorúak járadékának a hajléktalan személy
által meghatározott, határozatban foglalt címre
történı folyósításáról.
(F)

1993. évi III. törvény 32/D. § (2)

Fıjegyzı

Ha a hajléktalan személy a folyósított idıkorúak
járadékát három hónap idıtartamon keresztül
nem veszi át, a támogatás folyósítását
szünetelteti, és errıl a tényrıl a járadékot
megállapító önkormányzatot tájékoztatja.
(F)

1993. évi III. törvény 32/D. § (3)

Fıjegyzı

Dönt az ellátás fenntartásáról, illetve
megszüntetésérıl.

1993. évi III. törvény 32/D. § (3)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két
vagy több önkormányzat döntése szerint
egyidejőleg kellene járadékot folyósítani, csak az
utóbb megállapított járadék folyósítható. Ilyen
esetben tájékoztatja a járadékot korábban
megállapító önkormányzatot az általa
megállapított ellátás folyósításának
megszüntetésérıl.
(F)

1993. évi III. törvény 32/D. § (4)

Fıjegyzı

Ha a kérelmet a házastárs (élettárs) nem írja alá,
akkor megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat
eredményének figyelembevételével dönt a
kérelemrıl.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. §
(3)

Jegyzı

1993. évi III. törvény 33. § (1)

Jegyzı

Aktív korúak ellátása
Aktív korúak ellátására való jogosultságot
állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban
elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékő
egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül,
vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az
a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban
együtt: egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt:
álláskeresési támogatás) folyósítási idıtartama
lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás
folyósítását keresıtevékenység folytatása miatt
a folyósítási idı lejártát megelızıen szüntették
meg, és a keresıtevékenységet követıen az Flt.
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez
jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem
benyújtását megelızı két évben az állami
foglalkoztatási szervvel legalább egy év
idıtartamig együttmőködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, a rendszeres szociális járadék, a
bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs
járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi
nyugdíj folyósítása megszőnt, illetve az
özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának
(3) bekezdése szerinti okból szőnt meg, és
közvetlenül a kérelem benyújtását megelızıen

az állami foglalkoztatási szervvel legalább
három hónapig együttmőködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának
megélhetése más módon nem biztosított és
keresıtevékenységet - ide nem értve a
közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói
könyvvel végzett munkát - nem folytat.
(K-V-MJV-FK)
Az aktív korúak ellátására való jogosultságot
a) az 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdés d)
pontjában foglalt esetben az Flt. alapján
folyósított álláskeresési támogatás
idıtartamának kimerítésétıl,
b) az 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdés e)
pontjában foglalt esetben a keresıtevékenység
megszőnésétıl,
c) az 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdés g)
pontja szerinti rendszeres pénzellátás
folyósításának megszőnésétıl
számított tizenkettı hónapon belül benyújtott
kérelem alapján állapíthatja meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 33. § (4)

Jegyzı

Az aktív korúak ellátásának megállapításáról
szóló határozatban rendelkezni kell
a) arról, hogy az igénylı rendelkezésre állási
támogatásra vagy rendszeres szociális segélyre
jogosult,
b) a pénzbeli ellátás összegérıl, folyósításának
feltételeirıl,
c) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult
személy esetében az Szt. 35. § (1)
bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos
kötelezettségekrıl, továbbá arról, hogy a
jogosult mikor köteles az álláskeresési
megállapodás megkötésének vagy
felülvizsgálatának érdekében a munkaügyi
központot felkeresni,
d) a rendszeres szociális segélyre az Szt. 37/B. §
(1) bekezdés b)-c) pontjai alapján jogosult
személy esetében az Szt. 37/D. §-a szerinti
együttmőködési kötelezettség tartalmi
elemeirıl, valamint arról, hogy az
együttmőködésre kötelezett személy a
határozat jogerıre emelkedését követı 15
napon belül köteles felkeresni a települési
önkormányzat által kijelölt szervet,
e) az együttmőködés hiányának az Szt. szerinti
következményeirıl.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. §
(1)

Jegyzı

Nem állapíthatja meg az aktív korúak ellátására
való jogosultságot annak a személynek, aki
a) elızetes letartóztatásban van, elzárás
büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését
tölti,

1993. évi III. törvény 34. §

Jegyzı

tölti,
b) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ
menti ingázó munkavállalókat kivéve tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott,
c) gyermekgondozási segélyben, illetve
gyermeknevelési támogatásban részesül,
d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a
gyermek egyéves korának betöltéséig,
e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás
megállapításához szükséges munkaviszonnyal
rendelkezik,
f) katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetıleg felsıoktatási
intézményben nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt.
szerint képzési támogatásként keresetpótló
juttatásban részesül.
(K-V-MJV-FK)
Ha az 1993. évi III. törvény 35. § (1) bekezdés
szerinti személy a közcélú munkavégzésre
irányuló munkaszerzıdést azért nem köti meg,
mert keresıképtelenné vált, jogosult a
keresıképtelenség felülvizsgálatának
kezdeményezésére.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 35. § (3)

Jegyzı

Feladata a közcélú munka megszervezése. A
közcélú munka megszervezését társulás vagy
más szervezet útján is végezheti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 36. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az 1993. évi III. törvény 35. § (1) bekezdése
szerinti személy esetében az aktív korúak
ellátására való jogosultságot megállapító
határozatban egyidejőleg rendelkeznie kell a
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
megállapításáról.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37. § (2)

Jegyzı

Közfoglalkoztatásban részt vevı személy
esetében a rendelkezésre állási támogatásnak az
1993. évi III. törvény 25. § (4)-(6) bekezdése
szerinti felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás
megszőnését követıen kell lefolytatnia.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37. § (4)

Jegyzı

A közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és
az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal
való összhang biztosítása céljából - az állami
foglalkoztatási szerv által szolgáltatott
összefoglaló adatok, információk és
elırejelzések alapján - egyéves idıtartamra
közfoglalkoztatási tervet készít.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közfoglalkoztatási terv tervezetét elızetes
véleményezésre megküldi az állami
foglalkoztatási szervnek, illetve a 2000 fı feletti
települések esetében a helyi szociálpolitikai
kerekasztalnak.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/A. § (1)

Polgármester

Az állami foglalkoztatási szerv és a
szociálpolitikai kerekasztal véleményének
ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente
február 15-éig, a 2009. évben április 15-éig
fogadja el. A közfoglalkoztatási tervet az
elfogadását követı 5 napon belül meg kell
küldeni a kincstárnak.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/A. § (1), (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közfoglalkoztatási tervet módosíthatja, ha
érvényességének idıtartama alatt a (2) bekezdés
szerinti körülményekben lényeges változás
következik be.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben az 1993. évi III. törvény 37/B. §
(1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív
korúak ellátására való jogosultság megállapítását
követıen következik be, a jogosult részére a
rendszeres szociális segélyt a feltétel
bekövetkezésének idıpontját követı hónap elsı
napjától kell folyósítani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/B. § (2)

Jegyzı

Ha a kérelmezı úgy nyilatkozik, hogy 14 éven
aluli gyermekének napközbeni ellátása nem
biztosított, és a gyermek nem folytat közoktatási
intézményben tanulmányokat, hivatalból
vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító
intézményben történı elhelyezésének
lehetıségét.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 15. §
(4)

Jegyzı

Ha az egészségkárosodott személy esetében az
egészségkárosodást megállapító vizsgálatra még
nem került sor, vagy a szakvélemény
érvényességi ideje lejárt, - a kérelmezı
egyetértésével - az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértıi Intézet illetékes szakértıi
bizottságánál kezdeményezi a vizsgálat
lefolytatását.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 15. §
(6)

Jegyzı

Ha az 1993. évi III. törvény 37/B. § (1)
bekezdés a), illetve c) pontja szerinti valamely
feltétel megszőnik, a feltétel megszőnését követı
hónap elsı napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti
együttmőködési kötelezettséget kell elıírnia.

1993. évi III. törvény 37/B. § (3)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Rendeletben szabályozhatja a rendszeres
szociális segélyben részesülı,
egészségkárosodottnak nem minısülı személyek
együttmőködésének eljárási szabályait, a
beilleszkedést segítı programok típusait és az
együttmőködés megszegésének eseteit.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 132. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján
rendszeres szociális segélyre jogosult személy
esetében az aktív korúak ellátására való
jogosultságot megállapító határozatot megküldi
az együttmőködésre kijelölt szervnek.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. §
(9)

Jegyzı

Az együttmőködésre kijelölt szervet tájékoztatja

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. §
(13)

Jegyzı

Az 1993. évi III. törvény 37/B. § (1)
bekezdésének b)-c) pontja szerinti esetekben a
rendszeres szociális segélyt akkor állapíthatja
meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult
személy a települési önkormányzat által kijelölt
szervvel (a továbbiakban: együttmőködésre
kijelölt szerv) a 37/D. § szerinti együttmőködési
kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/C. § (1)

Jegyzı

Ha a rendszeres szociális segély összege az
1993. évi III. törvény 37/C. § (2) bekezdésben
foglalt számítás szerint a havi ezer forintot nem
éri el, a jogosult részére ezer forint összegő
ellátást kell megállapítani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/C. § (3)

Jegyzı

A rendszeres szociális segélyre jogosult
személlyel, aki vállalja az 1993. évi III. törvény
35. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését, egy
évre szóló megállapodást köthet, ha a
közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy
közfoglalkoztatását biztosítani tudja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/C. (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság
megszüntetésérıl,
b) a rendszeres szociális segély jogosultsági
feltételeinek megszőnésérıl és az Szt. 35. § (1)
bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettség
elıírásáról,
c) a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy által az Szt. 37/C. § (4) bekezdése
alapján kötött megállapodásról.
(K-V-MJV-FK)

Rendeletben szabályozza az 1993. évi III.
törvény 37/D. § (1)-(2) bekezdés szerinti
együttmőködés eljárási szabályait, továbbá a
beilleszkedést segítı programok típusait és az
együttmőködés megszegésének eseteit. Az
együttmőködés intézményi feltételeirıl
elsısorban a családsegítı szolgálat útján
gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/D. § (3), (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy
nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi
munkavállalói könyvvel történı munkavégzés
körébe tartozó keresıtevékenységet kezd, és
ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének
eleget tett, részére
a) a keresıtevékenység kezdı napjától számított
három hónapig az öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének 50%-át, a rendszeres
szociális segélyben részesülı személy esetében
- amennyiben a rendszeres szociális segély az
öregségi nyugdíjminimum legkisebb
összegének 50%-át nem éri el - legfeljebb a
rendszeres szociális segély havi összegét,
b) az a) pont szerinti idıtartam lejártát követı
naptól számított három hónapig az öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%át, a rendszeres szociális segélyben részesülı
személy esetében - amennyiben a rendszeres
szociális segély az öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének 25%-át nem éri el legfeljebb a rendszeres szociális segély havi
összegét
kell folyósítani, feltéve, hogy az aktív korúak
ellátására jogosult személy keresıtevékenysége
folyamatosan fennáll.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/E. § (1)

Jegyzı

Az 1993. évi III. törvény 37/E. § (1) bekezdés
szerinti tovább folyósítás idıtartama alatt az
aktív korúak ellátására való jogosultságot, illetve
a rendszeres szociális segély összegét
felülvizsgálnia nem kell.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/E. § (2) a)

Jegyzı

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására
való jogosultságát annak a személynek,
a) akire vonatkozóan a 34. § szerinti
körülmények valamelyike bekövetkezett,
b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság
feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára
irányuló, a 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti
eljárást akadályozza, így különösen ha a
nyilatkozattételi, iratbemutatási
kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére

1993. évi III. törvény 37/F. § (1) a)

Jegyzı

sem tesz eleget,
c) aki keresıtevékenységet folytat, ide nem
értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi
munkavállalói könyvvel történı
munkavégzést,
d) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a
jogellenes munkavégzés tényét a (4) bekezdés
szerinti felfüggesztésrıl szóló döntés jogerıre
emelkedésétıl számított két éven belül
ismételten megállapította.
(K-V-MJV-FK)
Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására
való jogosultságát annak a 35. § (1) bekezdése,
illetıleg 37/C. § (4) bekezdése szerinti
személynek,
a) aki a felajánlott és megfelelı
munkalehetıséget nem fogadja el, vagy
közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát
jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a
közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a
munkáltató rendkívüli felmondással szüntette
meg,
b) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki
felróható okból - törölt az álláskeresık
nyilvántartásából,
c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív
korúak ellátásának megállapításáról szóló
határozatban foglalt határidıig nem
kezdeményezi az álláskeresıként történı
nyilvántartását illetıleg az álláskeresési
megállapodást nem köti meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/F. § (1) b)

Jegyzı

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására
való jogosultságát annak a rendszeres szociális
segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres
szociális segély folyósításának idıtartama alatt
az együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló
együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan
két éven belül ismételten megszegi.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/F. § (1) c)

Jegyzı

Az aktív korú személy részére az aktív korúak
ellátására való jogosultságot a megszüntetéstıl
számított harminchat hónapon belül - ide nem
értve az 1993. évi III. törvény 37/F. § (1)
bekezdés a) pontjának ab) alpontja, ad) alpontja
valamint a b)-c) pontjai szerinti megszüntetési
esetet - az elızetes együttmőködési kötelezettség
teljesítése nélkül ismételten megállapíthatja,
amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként
fennállnak.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/F. § (2)

Jegyzı

Amennyiben az együttmőködési kötelezettség
megszegése miatt az Szt. 37/F. § (1) bekezdése

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B.
§ (1)

Jegyzı

megszegése miatt az Szt. 37/F. § (1) bekezdése
a) pontjának ab) és ad) alpontja, illetve b) vagy
c) pontja alapján az aktív korúak ellátására való
jogosultságot megszünteti, az ellátásra való
jogosultságot az Szt. 37/F. § (2) bekezdése
alapján csak akkor állapíthatja meg, ha a
kérelmezı a jogosultság megszüntetésének
idıpontját követıen ismételten teljesíti az Szt.
33. § (1) bekezdése szerinti feltételek
valamelyikét. A jogosultság megszüntetését
megelızıen teljesített együttmőködés a
megelızı együttmőködés idıtartamának
számításánál nem vehetı figyelembe.
(K-V-MJV-FK)

§ (1)

A jogellenesen munkát végzı, a 35. § (1)
bekezdése, illetıleg a 37/C. § (4) bekezdése
szerinti személy, illetve a rendszeres szociális
segélyben részesülı személy ellátásra való
jogosultságát - a munkaügyi hatóságnak a
jogsértés tényét megállapító jogerıs és
végrehajtható határozata alapján, a határozat
jogerıre emelkedését követı hónap elsı napjától
- egy hónap idıtartamra felfüggeszti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 37/F. § (4)

Jegyzı

A hajléktalan személy részére megállapított
aktív korúak ellátására való jogosultságról
rendelkezı határozat egy példányát meg kell
küldenie a fıjegyzınek. 5 napon belül értesíti a
fıjegyzıt, ha a rendelkezésre állási támogatás
folyósításának feltételei fennállnak.
(K-V-MJV)

1993. évi III. törvény 37/G. § (1)

Jegyzı

Az aktív korúak ellátására jogosult
hajléktalanokról a 18. §-ban szabályozott
nyilvántartást vezeti és gondoskodik a
rendelkezésre állási támogatásnak vagy a
rendszeres szociális segélynek a hajléktalan
személy által meghatározott, határozatban foglalt
címre történı folyósításáról.
(F)

1993. évi III. törvény 37/G. § (2)

Fıjegyzı

Ha a hajléktalan személy az 1993. évi III.
törvény 37/G. § (2) bekezdés szerint folyósított
ellátást három hónapos idıtartamon keresztül
nem veszi át, a segély folyósítását szünetelteti és
errıl a tényrıl az ellátást megállapító jegyzıt
tájékoztatja.
(F)

1993. évi III. törvény 37/G. § (3)

Fıjegyzı

A fıjegyzı tájékoztatása alapján dönt az ellátás
fenntartásáról, illetve megszüntetésérıl.
(K-V-MJV)

1993. évi III. törvény 37/G. § (3)

Jegyzı

Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két

1993. évi III. törvény 37/G. § (4)

Fıjegyzı

vagy több jegyzı döntése szerint egyidejőleg
kellene a 1993. évi III. törvény 37/G. § (2)
bekezdés szerinti ellátást folyósítani, csak az
utóbb megállapított ellátást folyósíthatja. Ilyen
esetben tájékoztatja az ellátásra való
jogosultságot korábban megállapító jegyzıt az
általa megállapított ellátás folyósításának
megszüntetésérıl.
(F)
A fıvárosban feladata az aktív korúak ellátására
való jogosultság megállapítása a hajléktalan
személyek vonatkozásában.
(F)

1993. évi III. törvény 37/G. § (5)

Fıjegyzı

Az 1993. évi III. törvény 35. § (1) bekezdésének
hatálya alá tartozó hajléktalan személy számára
közcélú munkát szervez.
(K-V-MJV-F)

1993. évi III. törvény 37/G. § (6), (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (5)
bekezdés a)-b) pontjai szerinti adatokról
haladéktalanul tájékoztatja a munkaügyi központ
illetékes kirendeltségét. A tájékoztatás az
adatoknak a Foglalkoztatási és Szociális
Adatbázisban történı rögzítésével történik.
Amennyiben a Foglalkoztatási és Szociális
Adatbázissal a kapcsolat 48 órát meghaladó
idıtartamban nem áll rendelkezésre, az Szt.,
illetve e rendelet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét postai úton teljesíti. Ha a
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázissal a
kapcsolat létrejön, az adatokat 48 órán belül
rögzíteni kell.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. §
(6), (7)

Jegyzı

Kijelöli azt a képviselı-testület hivatalával
közszolgálati jogviszonyban álló ügyintézıt, aki
a településre, valamint a fıváros egészére
kiterjedı illetékességgel a Foglalkoztatási és
Szociális Adatbázishoz felhasználó azonosítóval
és alapjelszóval rendelkezik
(rendszeradminisztrátor).
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3)

Jegyzı

Köteles a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés szerinti felhasználói azonosítót és
alapjelszót az illetéktelen hozzáféréstıl
megvédeni, és a Hivatalnak haladéktalanul
bejelenteni, ha azok bármelyike elveszik,
jogosulatlan személy számára vált
hozzáférhetıvé, vagy ha azok használatával
kapcsolatosan rendellenességet, visszaélésre
utaló körülményeket észlel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (4)

Jegyzı, Rendszeradminisztrátor

Az adatbázis-alkalmazás településenként több
felhasználói végponton is mőködtethetı, amihez
az (1) bekezdés szerinti felhasználói azonosító és
alapjelszó alkalmazásával a képviselı-testület
hivatalának szociális igazgatási feladatokat ellátó
ügyintézıi részére - ügyintézınként
elkülönítetten - további felhasználói azonosítókat
és jelszavakat képez (ügyintézı).
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (5)

Jegyzı, Rendszeradminisztrátor

Elvégzi a jegyzı által szolgáltatott adatok
Adatbázisban való rögzítését a településhez
rendelt felhasználói azonosító alkalmazásával.
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (1)

Jegyzı, Ügyintézı

Gondoskodik az Szt. 18. §-a alapján vezetett
nyilvántartásban foglalt, valamint az annak
alapján az Flt. 57/B. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltak szerint az Adatbázisban rögzített adatok
egyezıségérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (2)

Jegyzı,
Rendszeradminisztrátor
Ügyintézı

Az aktív korúak ellátásának megállapítása iránt
benyújtott kérelem esetében elektronikus
adategyeztetés keretében ellenırzi, hogy a
kérelmet benyújtó személy más jegyzı
adatszolgáltatása alapján az Adatbázisban
szerepel-e. Az ellátás megállapítását megelızıen
elvégzett adategyeztetés során keresıfeltételként
csak a kérelmet benyújtó személy természetes
személyazonosító adatát és
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét
használhatja fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. § (1)

Jegyzı,
Rendszeradminisztrátor
Ügyintézı

Ha az elızetes adategyeztetés során azt állapítja
meg, hogy a kérelmet benyújtó személy
tekintetében más jegyzınél már folyik eljárás,
vagy a kérelmet benyújtó személy ellátásra való
jogosultságát megállapították, az adatok további
egyeztetése céljából megkeresi az eljárást
lefolytató, illetve az ellátást megállapító jegyzıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. § (2)

Jegyzı,
Rendszeradminisztrátor
Ügyintézı

Amennyiben kapcsolata az Adatbázissal
egymást követı két munkanapon nem áll
rendelkezésre, az adatszolgáltatási
kötelezettségét postai úton teljesíti. Az
Adatbázissal való kapcsolat helyreállását
követıen az adatokat két munkanapon belül
rögzíteni kell az Adatbázisban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 8. § (1)

Jegyzı,
Rendszeradminisztrátor
Ügyintézı

Az aktív korúak ellátására jogosultak
tekintetében a felhasználói azonosító és

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 8. § (2)

Jegyzı,
Rendszeradminisztrátor

alapjelszó Hivatal általi közlését megelızıen a
munkaügyi szervnek postai úton megküldött
adatokat - a (4) bekezdésben meghatározott
eltéréssel - az Adatbázisban utólag, az adott
személyre vonatkozóan megadott adatokban
bekövetkezı változás elsı elektronikus
rögzítésével egyidejőleg, adatváltozás hiányában
pedig legkésıbb 2009. szeptember 30-áig
rögzíteni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Ügyintézı

Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az e törvényben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív
lakásfenntartási támogatás),
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı
személynek,
c) az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak (a
továbbiakban: helyi lakásfenntartási
támogatás)
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 38. § (1) a)-c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre
kell megállapítani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 38. § (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében határozza meg a helyi
lakásfenntartási támogatás jogosultsági
feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás
összegét. A helyi lakásfenntartási támogatást a
normatív, illetve az 1993. évi III. törvény 38. §
(5) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási
támogatás kiegészítéseként és/vagy önálló
ellátásként nyújtja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 38. § (9)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás esetében
a) a lakásfenntartási támogatásra való
jogosultságnak a háztartásban az egy fıre
számított havi jövedelmi határát úgy kell
szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-ánál alacsonyabb
jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat
elı,
b) a lakásfenntartás havi költségének a háztartás
havi összjövedelméhez viszonyított arányát
úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat
rendelete a jövedelem 30%-át meghaladó
költséghányadot jogosultsági feltételként nem
írhat elı,

1993. évi III. törvény 38. § (9) a)-e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

c) a támogatás összegét úgy kell szabályozni,
hogy annak az egy hónapra jutó összege nem
lehet kevesebb 2500 forintnál,
d) az igénylés menetét úgy kell szabályozni,
hogy a kérelem évente legalább két
alkalommal benyújtható legyen,
e) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál
figyelembe vett költséget úgy kell
szabályozni, hogy az önkormányzat
ea) az egy négyzetméterre jutó helyben
elismert havi költség összegét határozza
meg az 1993. évi III. törvény 38. § (10)
bekezdésben szereplı - a településen
jellemzı - költségek figyelembevételével,
vagy
eb) tételesen határozza meg a költség típusait,
melynek során legalább az 1993. évi III.
törvény 38. § (10) bekezdésben szereplı
költségeket figyelembe kell venni.
(K-V-MJV-FK)
Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására
természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a
folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az
esetben a jogosultságot megállapító határozatban
arról is rendelkeznie kell, hogy a támogatást
mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Azon személy részére, akinél elırefizetıs gázvagy áramfogyasztást mérı készülék mőködik, a
lakásfenntartási támogatást részben vagy
egészben a készülék mőködtetését lehetıvé tevı
eszköz (a továbbiakban: kódhordozó)
formájában kell nyújtania, ideértve a készülék
feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó
javára történı teljesítését is.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A készülékek (1) bekezdés szerinti
mőködtetésének részleteirıl megállapodást köt a
területén mőködı áram-, illetve
gázszolgáltatóval.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási
támogatás kódhordozó formájában történı
nyújtását meg kell szüntetnie.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás
megszőnése miatt az 1993. évi III. törvény 38. §a (1) bekezdésének b) pontja szerinti
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
megszőnik, hivatalból meg kell vizsgálnia, hogy
fennállnak-e az 1993. évi III. törvény 38. §-a (1)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 23. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

bekezdésének a) vagy c) pontja szerinti
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
feltételei. Az ügyintézési határidıt az 1993. évi
III. törvény 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja
szerinti lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság megszőnésének napjától kell
számítani.
(K-V-MJV-FK)
Annak a 23. § (1) bekezdés szerinti személynek,
aki a lakásfenntartási támogatást részben vagy
egészben kódhordozó formájában kapta, és az
1993. évi III. törvény 38. §-a (1) bekezdésének
a) vagy c) pontja szerinti lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság feltételei
fennállnak, a támogatás részben vagy egészben
továbbra is nyújtható kódhordozó formájában.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 23. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az 1993. évi III. törvény 38. §-a (1)
bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási
támogatásban részesülı személy lakcíme a
támogatás folyósításának idıtartama alatt
megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás,
illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a
korábban illetékes folyósító szerv teljes
összegben folyósítja, de a támogatás további
folyósítását meg kell szüntetni.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 24. §

Jegyzı

Az ápolási díjat - a 43/B. § (1) bekezdésében
foglaltak kivételével - megállapítja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 41. § (2)

Jegyzı

Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá,
akkor megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat
eredményének figyelembevételével dönt a
kérelemrıl.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25. §
(2)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 42. § (2)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Ápolási díjjal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Az ápolási díjat meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást
már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végzı személy a kötelezettségét
nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végzı vagy az ápolt személy
tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az 1993. évi III. törvény 42. § (1)
bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró
körülmény következik be.
(K-V-MJV-FK)

Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj
folyósítását a halál idıpontját követı második
hónap utolsó napjával kell megszüntetnie.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 42. § (3)

Jegyzı

1993. évi III. törvény 43. § (4)

Jegyzı

A fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos
személy gondozását, ápolását végzı személy
kérelmére az 1993. évi III. törvény 44. § (1)
bekezdésének b) pontjában foglalt összegő
ápolási díjat állapít meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 43/A. § (1)

Jegyzı

Az 1993. évi III. törvény 43/A. § (2)
bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az
ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes
módszertani intézmény által kijelölt szakértı
szakvéleménye alapján dönt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 43/A. § (3)
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 26. §
(1)

Jegyzı

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 26. § (1)
bekezdés szerinti szakvélemény elkészítését
kezdeményezi a módszertani intézmény
vezetıjénél. A megkereséshez csatolja
a) az ápolást végzı és az ápolt személy
személyazonosító adatait,
b) az ápolást végzı személy nyilatkozatát a
vizsgálat szükségességének tudomásul
vételérıl,
c) az ápolt személy hozzájárulását a fokozott
ápolást igénylı állapot fennállásának helyszíni
vizsgálatához,
d) a háziorvos által kiállított, 5. számú melléklet
szerinti igazolás és szakvélemény másolatát.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 26. §
(2)

Jegyzı

A módszertani intézmény által kijelölt
szakértınek az 1993. évi III. törvény 43/A. § (3)
bekezdés szerinti szakvélemény elkészítéséért az
éves központi költségvetésrıl szóló törvényben
meghatározott díjat fizeti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 43/A. § (4)

Jegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Kérheti
a) az 1993. évi III. törvény 43. § (1) bekezdés a)
pontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát az
egészségügyi államigazgatási szerv által
kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti
szakorvostól vagy szervtıl,
b) az 1993. évi III. törvény 43. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt szakvélemény
felülvizsgálatát az ápolt személy tartózkodási
helye szerint illetékes módszertani intézmény
által kijelölt szakértıtıl.
(K-V-MJV-FK)

A szakértıi vélemény és a szakértıi díjról szóló
számla beérkezését követı öt munkanapon belül
gondoskodik az 1993. évi III. törvény 43/A. §ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti
szakértıi díjnak a módszertani intézmény
számlájára történı átutalásáról.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 26. §
(7)

Jegyzı

Rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén ápolási díjat állapíthat meg
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzi.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 43/B. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében szabályozhatja, hogy az ápolást
végzı személy a kötelezettségét mely esetekben
nem teljesíti, valamint a házi segítségnyújtást
nyújtó szolgáltató, intézmény feladatait ezen
kötelezettség teljesítésének ellenırzésében.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 43/B. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles az ápolási díj folyósításának
idıtartalmára a társadalombiztosítási járulék
nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulékot fizetni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 44. § (3)

Jegyzı

Rendeletben meghatározott átmeneti segélyt
nyújt a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek
részére.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 45. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Átmeneti segély adható alkalmanként és havi
rendszerességgel. Az alkalmankénti segély
gyógyszertámogatásként, illetve az
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is
megítélhetı. A havi rendszerességgel adott
átmeneti segély jövedelemkiegészítı
támogatásként, rendszeres nevelési
támogatásként, továbbá az önkormányzat
rendeletében meghatározott más ellátási
formaként is nyújtható.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 45. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fıvárosban - ha a fıvárosi önkormányzat és a
kerületi önkormányzat másként nem állapodik
meg - ellátja a hajléktalanok átmeneti
segélyezését.
(F)

1993. évi III. törvény 45. § (5)

Közgyőlés

Átmeneti segéllyel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Ha az átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
során megítélése szerint egy adott idıszakon
belül több alkalommal is indokolt átmeneti
segély folyósítása, akkor a határozatban - a
konkrét idıpontok és összegek megjelölésével az adott év folyamán többszöri kifizetésrıl is
lehet rendelkeznie.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 31. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem
rendkívüli gyógyszersegély megállapítására
irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell
bírálnia.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 31. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében meghatározott feltételek szerint
temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt
személy eltemettetésérıl gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a
temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 46. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A megállapított temetési segély összegét vagy a
kérelem elutasításának tényét az arról szóló
határozat számával együtt a temetési számlára rá
kell vezetnie és a számlát a kérelmezı részére
vissza kell adnia.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 32. §
(2)

Jegyzı

Ha a kérelmezı szociális körülményei
indokolttá teszik, a temetési segély a temetés
költségeinek kifizetésére elıre is adható. Ilyen
esetben a határozatban meg kell jelölnie azt a
határidıt, ameddig a kérelmezı köteles a temetés
igazoló számláit bemutatni.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 33. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Temetési segéllyel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Természetben nyújtott szociális ellátások
Feladat, besorolás
Egyes szociális rászorultságtól függı pénzbeli
ellátások egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújthatók.
Természetbeni szociális ellátásként nyújtható
a) a rendszeres szociális segél, a (2)
bekezdésben meghatározott mértékben és
feltételek fennállása esetén,
b) a lakásfenntartási támogatás,

Jogszabály
1993. évi III. törvény 47. § (1)

Címzett
Képviselı-testület, Közgyőlés

c) az átmeneti segély,
d) a temetési segély.
(K-V-MJV-FK)
Rendszeres szociális segély természetbeni
szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a
családban az 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 68. §-a szerint védelembe
vett gyermek él. A rendszeres szociális segély
természetbeni szociális ellátás formájában
történı nyújtásának eljárási szabályait, a
természetbeni juttatás formáit rendeletben
szabályozza, azzal, hogy védelembe vett
gyermekenként a rendszeres szociális segély
megállapított összegének 20%-a, de összesen
legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 47. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 47. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A halálesetrıl való tudomásszerzést követıen
megvizsgálja, hogy van-e, illetıleg fellelhetı-e
az elhunyt személy eltemettetésére köteles
személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1)
bek.].
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 34. §
(1)

Polgármester

Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt
személy fellelhetı, határidı tőzésével fel kell
szólítania, hogy gondoskodjék az elhunyt
személy eltemettetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 34. §
(2)

Polgármester

Gondoskodnia kell - a halálesetrıl való
tudomásszerzést követı 30 napon belül - az
elhunyt személy közköltségen történı
eltemettetésérıl, ha
a) nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre
köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az
eltemettetésrıl nem gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 48. § (1)

Polgármester

A köztemetés költségét a törvény 48. § (1)
bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A
megtérítés iránti igényt a köztemetés

1993. évi III. törvény 48. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletben szabályozza
- a családi szükségletek kielégítését szolgáló
gazdálkodást segítı támogatás eljárási
szabályait, formáit és értékét,
- a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a
kötelezettség megszegésének
következményeit.
(K-V-MJV-FK)
Köztemetéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

elrendelésétıl számított hatvan napon belül kell
bejelenteni.
(K-V-MJV-FK)
A költségeket hagyatéki teherként a területileg
illetékes közjegyzınél bejelenti, vagy az
eltemettetésre köteles személyt a köztemetés
költségeinek megtérítésére kötelezi.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 48. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A rendeletében szabályozottak szerint az 1993.
évi III. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott megtérítési kötelezettség alól
részben vagy egészben különös méltánylást
érdemlı körülmények fennállása esetén
mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 48. § (4)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem
volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési
költséget viselı önkormányzat az 1993. évi III.
törvény 48. § (3) bekezdés szerint jár el.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 48. § (5)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Rendeletében meghatározhatja azokat a
feltételeket, melyek fennállása esetén a
szociálisan rászorultak közgyógyellátásra
jogosultak a törvényben szabályozottakon túl is.
Rendeletében
a) az egy fıre számított havi családi
jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-ánál, egyedül élı esetén
annak 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet,
továbbá
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértékeként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át
meghaladó összeget
jogosultsági feltételként nem írhatja elı; a
szociális rászorultság további feltételeit a
helyi viszonyoknak megfelelıen szabályozza.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 50. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közgyógyellátásra való jogosultságról a
jegyzı dönt. A jogosultságot az 1993. évi III.
törvény 50. § (1) bekezdés szerinti jogosult
esetében két évre, az 1993. évi III. törvény 50. §
(2)-(3) bekezdés szerinti jogosult esetében egy
évre állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 50. § (4)

Jegyzı

Ha a (2)-(3) bekezdés szerinti jogosultsági

1993. évi III. törvény 50. § (6)

Jegyzı

Közgyógyellátással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

feltételek alapján benyújtott, közgyógyellátás
iránti kérelmet jogerısen elutasították, és az
újabb kérelem benyújtásáig e bekezdésben
meghatározottakban változás nem történt, a
kérelmet a 2004. évi CXL. törvény 30. §-ának e)
pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(K-V-MJV-FK)
Az 1993. évi III. törvény 50. §-a (1)
bekezdésének a) pontja szerinti átmeneti és
tartós nevelésbe vett kiskorú esetében hivatalból
kezdeményezi a gondozás helye szerint illetékes
jegyzınél a közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítását. Ebben az esetben gondoskodik a
háziorvosi igazolás beszerzésérıl és azt a
nevelésbe vételt elrendelı jogerıs határozattal
együtt továbbítja az illetékes jegyzınek.
(V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. §
(7)

Gyámhivatal

8 napon belül határozattal dönt

1993. évi III. törvény 50. § (4), 50/A. §
(10)

Jegyzı

Az 1993. évi III. törvény 50. §-ának (2)-(3)
bekezdése szerinti kérelem esetén megvizsgálja,
hogy a kérelmezı esetében fennállnak-e az Szt.ben, illetıleg az önkormányzat rendeletében
elıírt jövedelmi feltételek. Ha ennek
eredményeként azt állapítja meg, hogy a
jövedelmi feltételek
a) teljesülnek, akkor a szakhatósági állásfoglalás
beszerzése végett - feltéve, hogy annak
beszerzése a 35. § (10) bekezdésére
figyelemmel szükséges - a 11. számú
melléklet szerinti formanyomtatvány
kitöltésével és a háziorvos igazolásának
megküldésével a kérelem benyújtását követı
3 munkanapon belül megkeresi az illetékes
területi egészségbiztosítási pénztárt (TEP),
b) nem teljesülnek, akkor a kérelmet további
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ebben az
esetben az elutasító határozattal együtt a zárt
borítékban lévı háziorvosi igazolást
felbontatlanul visszaküldi a kérelmezınek.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 36. §
(1), (2)

Jegyzı

A közgyógyellátásra való jogosultságot
megállapító határozatot a döntést követı 3
munkanapon belül megküldi a TEP-nek.

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 38. §
(1) a)

Jegyzı

a) a közgyógyellátásra való jogosultságról,
b) a közgyógyellátásra való jogosultság kezdı
idıpontjáról,
c) a jogosult gyógyszerkeretérıl, külön
megjelölve - az 1993. évi III. törvény 50. § (6)
bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás
alapján - az egyéni gyógyszerkeret összegét.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
A közgyógyellátásra való jogosultságot elutasító
határozatot a döntés jogerıre emelkedésétıl
számított 3 munkanapon belül megküldi a TEPnek.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 38. §
(1) b)

Jegyzı

Ha a jogosultnak az igazolványon szereplı
személyi adataiban változás következik be, akkor
kezdeményezi a TEP-nél az igazolvány
bevonását és egyidejőleg új igazolvány
kiállítását a jogosult részére.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 45. §
(2)

Jegyzı

Amennyiben a 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet 45. § (3) bekezdésben meghatározott
jogosult a lakcímváltozást követıen az egyéni
gyógyszerkeret felülvizsgálatát kéri, a
gyógyszerkeret-felülvizsgálatot a
közgyógyellátásra való jogosultság - új lakcím
szerinti jogosultsági feltételek alapján történı vizsgálatával együtt folytatja le.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 45. §
(4)

Jegyzı

Ha a közgyógyellátásra való jogosultságot
jogosulatlan és rosszhiszemő igénybevétel miatt
szüntette meg, akkor intézkedik közgyógyellátás
keretében igénybe vett ellátás megtérítésérıl.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 46. §
(1)

Jegyzı

Megtérítés címén a jogosulatlan és rosszhiszemő
igénybevétel idıpontjától felhasznált
gyógyszerkeret összegének visszafizetését kell
elrendelnie. A megtérítés összegét a TEP
költségvetési elszámolási számlájának javára kell
teljesítenie.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 46. §
(2)

Jegyzı

A megtérítést elrendelı jogerıs határozatot a
TEP részére megküldi.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 46. §
(3)

Jegyzı

Nyilvántartást vezet a közgyógyellátottakról az
1993. évi III. törvény 18. § a)-g) pontjaiban és e
§-ban meghatározott adattartalommal.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 52. § (1)

Jegyzı

Az OEP-pel - kormányrendeletben szabályozott
módon - a nyilvántartás adatait évente egyezteti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 52. § (2)

Jegyzı

Az OEP által megküldött adatokat a tárgyév
március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása
szerinti adatokkal. Ha az adatok között eltérés
van, szükség esetén további egyeztetést folytat a

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 47. §
(2)

Jegyzı

TEP-en keresztül az OEP-pel és gondoskodik az
adatok helyesbítésérıl.
(K-V-MJV-FK)
Az 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdése
alapján kiállított igazolvány után térítést fizet.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 53. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az 1993. évi III. törvény 53. § (1) bekezdése
szerinti térítést a jogosultságot megállapító
határozat számának, és a térítés összegének az
OEP honlapján közzétett formában,
jogosultanként külön történı feltüntetésével
utalja át a TEP-nek.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 48. §
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a közgyógyellátást igénylı
személy az új jogosultság kezdetének idıpontja
elıtt meghal, nem kell térítést fizetnie.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 53. § (2)

Az 1993. évi III. törvény 53. § (1) bekezdése
szerinti térítést a jogosultságot megállapító
határozat számának, és a térítés összegének az
OEP honlapján közzétett formában,
jogosultanként külön történı feltüntetésével
utalja át a TEP-nek.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 48. §
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult az
igazolvány kiállítását követıen fél éven belül
meghal vagy elveszíti jogosultságát,
visszaigényelheti a befizetett térítési díj felét.
Amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év
közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb
idıtartamra alacsonyabb gyógyszerkeret kerül
megállapításra, visszaigényelheti az
egészségbiztosítási szervtıl a különbözet 6 havi
összegének 30%-át.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 53. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 54. § (1)

Jegyzı

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapításával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
céljából annak a személynek állapítja meg
szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy fıre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120%-át,
b) aki egyedülélı és jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
(K-V-MJV-FK)

A szociális rászorultság igazolásáról hatósági
bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány)
állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év.
A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy
nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság
tényét, az igazolás érvényességi idejét. A
bizonyítványt az (1) bekezdésben megjelölt
feltételek fennállta esetén ismételten kiállíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 54. § (2)

Jegyzı

A szociálisan rászorult személyekrıl
nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint
bejelentési kötelezettséget teljesít az
egészségbiztosítási szerv felé.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 54. § (3)

Jegyzı

Adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti a
határozatában megjelölt idıponttól azt a családot
vagy személyt,
a) akinek
aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer
forintot, és akinek a (2) bekezdésben
meghatározott adósságok valamelyikénél
fennálló tartozása legalább hat havi, vagy
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az önkormányzat
rendeletében meghatározott összeghatárt,
valamint
c) aki a településen elismert minimális
lakásnagyságot és minıséget meg nem haladó
lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az
adósság és a települési önkormányzat által
megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését, továbbá az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az (1) bekezdés b) pontjában említett
összeghatárt úgy kell szabályozni, hogy az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-nál, egyedül élı esetén annak
200%-nál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági
feltételként nem írhat elı.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a
jogosultat
a) adósságkezelési tanácsadásban, és
b) adósságcsökkentési támogatásban
részesíti.

1993. évi III. törvény 55/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök

(K-V-MJV-FK)
Azon személynek, akinek vezetékes gáz-,
illetıleg áramszolgáltatási díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás
visszaállítása érdekében elırefizetıs gáz-vagy
áramszolgáltatást mérı készülék is biztosítható,
feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban
részesül és tartozásának megfizetése érdekében
megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint
legalább egyéves idıtartamra vállalja a készülék
rendeltetésszerő használatát.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A lakhatást veszélyeztetı mértékő adósság
felhalmozódásának elkerülése céljából a
követelés jogosultjával megállapodást köthet.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55/A. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az adós egyidejőleg többféle adósság
kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési
támogatást a kezelt adósságok arányának
figyelembevételével kell meghatároznia. Ekkor
arról is rendelkeznie kell, hogy a támogatást
mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen
összegben nyújtják.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 52. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az adósságcsökkentési támogatást tovább nem
folyósíthatja, és a kifizetett összeget vissza kell
téríteni, ha a jogosult
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi
igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi
részletét nem teljesíti, illetıleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás
igénybevételének idıtartama alatt a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos
fizetési kötelezettségének három hónapig nem
tesz eleget.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55/B. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az adósságcsökkentési támogatás (1)
bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétıl
számított 24 hónapon belül, ismételten, nem
állapíthatja meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55/B. § (2)

Képviselı-testület,Közgyőlés

1993. évi III. törvény 55/C. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Adósságkezelési szolgáltatást akkor nyújthat, ha
a) az adósságkezelési szolgáltatás
mőködtetésérıl önkormányzati rendeletet
alkot,
b) adósságkezelési tanácsadást mőködtet,
továbbá
c) az adósságcsökkentési támogatás és a 38. §
(5) bekezdés szerinti lakásfenntartási

támogatás nyújtásához saját forrást különít el.
(K-V-MJV-FK)
Köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani.
(V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55/C. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A külön jogszabályban meghatározott feltételek
szerint az adósságkezelési tanácsadást saját
intézménye vagy más szerv útján biztosíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55/C. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében szabályozza az adósságkezelési
szolgáltatás részletes szabályait, így különösen a
helyben elismerhetı lakásnagyságot és
minıséget, az adósságkezelési szolgáltatásba
bevont adósság felsı határát, az
adósságcsökkentési támogatás mértékét, az
adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó
jogosultsági feltételeket, eljárási szabályokat, az
adósságkezelési tanácsadáson való részvétel
módját.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 55/C. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodik a megállapított
adósságcsökkentési támogatásnak a követelés
jogosultja részére történı folyósításáról.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 55. §
(1)

Jegyzı

Ha az adósságcsökkentési támogatásban
részesülı személy lakcíme a támogatás
folyósításának idıtartama alatt megváltozik,
vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a
haláleset hónapjára járó támogatást a korábban
illetékes folyósító szerv teljes összegben
folyósítja, de a támogatás további folyósítását
meg kell szüntetnie.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 55. §
(2)

Jegyzı

Az adósságcsökkentési támogatás
visszafizetését legfeljebb olyan összegő
részletekben lehet elrendelni, mint amilyen
összegben a támogatást adták.
(K-V-MJV-FK)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 56. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Átveszi az egészségügyi, szociális és családügyi
miniszterhez a kamatteher-mentesítı, a
kamatteher-mentesítı és tıketörlesztési illetve a
hátralékmérséklési támogatásra vonatkozó
kérelmeket a jogszabályban elıírt mellékletekkel
együtt.
(K-V-MJV-FK)

66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

Az adós által becsatolt iratok alapján kitölti a
formanyomtatványnak
(K-V-MJV-FK)
a) az adós jövedelmére,

66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı

b) a települési önkormányzat által megállapított
rendszeres pénzbeli szociális ellátásra,
illetıleg a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra,
c) az adós házastársának a halálára, továbbá
d) az adós munkaképességének csökkenésére
vonatkozó rovatait.
(K-V-MJV-FK)
A formanyomtatványon a jelzáloggal terhelt
lakóingatlan helyben kialakult forgalmi értékére
vonatkozóan tájékoztató adatot ad.
(K-V-MJV-FK)

66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı

Ha az adós a formanyomtatványt hiányosan
töltötte ki, illetıleg a szükséges igazolásokat
nem csatolta, felhívja ezek pótlására azzal a
figyelmeztetéssel, hogy ha a hiányokat felhívás
ellenére nem pótolja, a miniszter az eljárást
megszünteti.
(K-V-MJV-FK)

66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 8. §
(3)

Jegyzı

166/2008. (XII.22.) FVM rendelet

Képviselı-testület, Közgyőlés

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (4)

Jegyzı

Iskolatej programmal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Az e rendeletben meghatározottak szerint
igényelheti az iskolatej programhoz a
támogatást, valamint e rendeletben foglaltak
szerint teljesíti az elszámolást.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Elszámolási szabályok
Havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés,
illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig értesíti a Magyar Államkincstár területileg
illetékes Igazgatóságát a tárgyhónapban kifizetett
támogatás összegérıl, az elızı hónapban
igényelt összeg felhasználásáról, valamint
tárgyhónapot követı hónapra igényelt összegrıl.
Az értesítés
a) az 1993. évi III. törvény 32/B. §-ának (1)
bekezdése alapján kifizetett idıskorúak
járadékáról az 1. számú melléklet,
b) a rendszeres szociális segélyrıl a 2. számú
melléklet
c) az 1993. évi III. törvény 38. §-a (1)
bekezdésének a) pontja szerinti
lakásfenntartási támogatásról a 3. számú
melléklet,
d) az 1993. évi III. törvény 44. §-a (1)
bekezdésének a) és b) pontja szerinti ápolási
díjjal összefüggésben igénybe vehetı
támogatásról a 4. számú melléklet,
e) az adósságkezelési szolgáltatással
összefüggésben igénybe vehetı támogatásról,

valamint az 1993. évi III. törvény 38. §-a (1)
bekezdésének b) pontja szerinti
lakásfenntartási támogatásról az 5. számú
melléklet,
f) a közcélú munkában részt vevık után
igényelhetı foglalkoztatási támogatásról a 6.
számú melléklet,
g) a rendelkezésre állási támogatásról a 7.
számú melléklet
szerinti adatlap felhasználásával történik.
(K-V-MJV-FK)
Havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés,
illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig értesíti a Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Regionális Igazgatóságát a
tárgyhónapban kifizetett támogatás összegérıl,
az elızı hónapban igényelt összeg
felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követı
hónapra igényelt összegrıl. Az értesítés
a) a hajléktalan személyek részére kifizetett
aa) idıskorúak járadékáról a 8. számú
melléklet,
ab) rendszeres szociális segélyrıl a 9. számú
melléklet,
ac) rendelkezésre állási támogatásról a 10.
számú melléklet;
b) a közcélú munkában részt vevı hajléktalan
személyek után igényelhetı foglalkoztatási
támogatásról a 11. számú melléklet
szerinti adatlap felhasználásával történik.
(F)

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (6)

Fıjegyzı

A 6., illetve a 11. számú mellékleten a
munkabért (az ezzel egy tekintet alá esı
bérjellegő juttatást), távolléti díjat valamint
közterheit a munkáltatók havonta adott jelentései
alapján vezetett kimutatásnak megfelelıen
tünteti fel.
(K-V-MJV-FK-F)

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. § (3)

Jegyzı
Fıjegyzı

Szociális szolgáltatások
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Biztosítja a személyes gondoskodást az 1993.
évi III. törvényben, valamint a külön
jogszabályban a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézményekre meghatározott feltételek
szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 56. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a módszertani intézmény vagy a
konzorciumi tag szociális szolgáltató, intézmény
nem jogi személy,

3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 1. § (3)
a), c), e), f), g), h).

Képviselı-testület
Közgyőlés

- fenntartóként kérheti a kijelölést, illetve
nyújthatja be a pályázatot [6. § (3) bekezdése, 8.
§ (4) bekezdése],
- fenntartóként köti meg a konzorciumi
szerzıdést [2. § (3) bekezdése] és a 11. § (3)
bekezdése szerinti megállapodást,
- a módszertani feladatellátással és az ehhez
kapcsolódó állami támogatással kapcsolatos
jogok és kötelezettségek fenntartóként illetik,
illetve terhelik,
- fenntartóként fogadhatja el a kijelölést [8. §
(11) bekezdése] és a kijelölés meghosszabbítását
[8. § (12) bekezdése],
- fenntartóként mondhat le a kijelölésrıl [7. §
(2) bekezdésének d) pontja, 7. § (4) bekezdése],
- fenntartóként köteles az adatváltozást
bejelenteni [6. § (2) bekezdése].
(K-V-MJV-FK-F-M)
Rendeletében helyi szociálpolitikai kerekasztalt
hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos
figyelemmel kísérésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 58/B. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az alapszolgáltatás megszervezésével segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más
okból származó problémáik megoldásában.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 59. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szociális rászorultságot
a) jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
b) támogató szolgáltatás esetében kell vizsgálni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 59/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Falugondnoki szolgáltatást hatszáz lakosnál
kisebb településen mőködtethet. Amennyiben a
falugondnoki szolgálat létesítését követıen a
település lakosságszáma tíz százalékot meg nem
haladó mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a
szolgáltatást tovább mőködtetheti.
(K)

1993. évi III. törvény 60. § (2)

Képviselı-testület

A tanyagondnoki szolgáltatást legalább hetven
és legfeljebb négyszáz lakosságszámú külterületi
vagy belterületi lakott helyen mőködtethet.
(K)

1993. évi III. törvény 60. § (3)

Képviselı-testület

Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a
tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok

1993. évi III. törvény 60. § (3)

Képviselı-testület

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

közremőködésével valósítható meg, a
tanyagondokok által ellátandó körzetek határait
rendeletében határozza meg - figyelemmel a
lakosságszám korlátra, azzal, hogy új
tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött
szervezhetı meg.
(K)
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki
szolgáltatás a rendeletében részletesen
meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat
látja el, valamint - a rendeletében meghatározott
módon - közremőködhet az étkeztetés
biztosításában.
(K)

1993. évi III. törvény 60. § (4)

Képviselı-testület

Egy településen - amennyiben a település mind
a tanyagondnoki, mind a falugondnoki
szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel vagy falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatást mőködtethet.
(K)

1993. évi III. törvény 60. § (5)

Képviselı-testület

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 62. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Az 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdés
szerinti jogosultsági feltételek részletes
szabályait rendeletben határozza meg.
Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzetet nem
határozhat meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 62. § (2)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Étkeztetéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Házi segítségnyújtással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybevevı személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 63. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A házi segítségnyújtás keretében biztosítania

1993. évi III. törvény 63. § (2)

Képviselı-testület

kell
a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok
elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott
és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közremőködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelızésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(K-V-MJV-FK)

Közgyőlés

Házi segítségnyújtás igénybevételét
megelızıen, szolgáltatás iránti kérelem
hiányában kezdeményezi az igénylı gondozási
szükségletének vizsgálatát.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 63. § (4)

Jegyzı

Az 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdésének
c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint
megállapított gondozási szükséglettel
rendelkezı, házi segítségnyújtást igénylı
személyek ellátásáról köteles gondoskodni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 63. § (9)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Jelzi a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, ha
segítségre szoruló családról, személyrıl szerez
tudomást.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 64. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkezı
mőködési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elısegítését,
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és
csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal
munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdık, a
fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdık, illetve egyéb
szociálisan rászorult személyek és
családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló
közösségépítı, családterápiás,
konfliktuskezelı mediációs programokat és
szolgáltatásokat, valamint a nehéz

1993. évi III. törvény 64. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Családsegítéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

élethelyzetben élı családokat segítı
szolgáltatásokat.
(K-V-MJV-FK)
A családsegítés keretében végzett
tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevı
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme
nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az
igénybe vevı környezetére, különösen
családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a
családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevétele nélkül - e
szolgáltatás keretében is megfelelıen
biztosíthatók.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 64. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat
(K-V-MJV-FK-M)

1993. évi III. törvény 65. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében
biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az
ügyeletes gondozónak a helyszínen történı
haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma
megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy
szociális ellátás kezdeményezését.
(K-V-MJV-FK-M)

1993. évi III. törvény 65. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek
részére a közösségi alapellátás keretében
biztosítani kell az e §-ban meghatározottakat.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 65/A. § (2)-(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szenvedélybetegek részére nyújtott
alacsonyküszöbő ellátás esetén a természetes
személyazonosító adatokat nem kell megadni, a
18. § szerinti nyilvántartásba kizárólag a
szociális ellátás megállapítására,
megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó
döntést jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 65/A. § (4)

Jegyzı

1993. évi III. törvény 65/E. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

Közösségi ellátások

Utcai szociális munka
Az utcai szociális munka keretében biztosítja az
utcán tartózkodó hajléktalan személyek
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel

helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel
kísérését, szükség esetén ellátásának
kezdeményezését, illetve az ellátás
biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.
(K-V-MJV-FK)
Nappali ellátás
A 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
szakmai programban meghatározhatja, hogy az
intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak
közül melyik ellátotti csoportokat látja el.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 65/F. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 85/C. § (5)

Közgyőlés

A jelzırendszeres házi segítségnyújtás
megszervezéséhez biztosítani kell
a) a segélyhívásokat fogadó
diszpécserközpontot,
b) a segítségnyújtást végzı gondozókat
foglalkoztató olyan szakmai központot vagy
központokat, amelyek a teljes ellátási terület
vonatkozásában biztosítják a gondozónak a
(4) bekezdés szerinti idıtartamon belüli
helyszínre érkezését.
(K-V-MJV-FK)

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 28. § (1)
a)-b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles biztosítani:
- étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- állandó lakosainak számától függıen az 1993.
évi III. törvény 86. § (2) bekezdés szerinti
szociális szolgáltatásokat
- fent nem említett szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a családsegítéshez - való
hozzáférést.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 86. § (1) b)-e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az egyes intézményi szolgáltatások integrált
szervezeti formában történı megszervezésével
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A megye, fıváros területén ellátandó,
intézményi keretek között gondozható, de
speciális egyéni ellátást igénylı személyek
részére - így különösen akik súlyos pszichés
vagy disszociális tüneteket, magatartászavart
mutatnak - külön-külön egyes ellátotti csoportok
szerint - ide nem értve az idıskorúakat - speciális
intézményt alakít ki, amely az egyes ellátotti
csoportok vonatkozásában legfeljebb húsz fı
elhelyezését biztosítja.
(F-M)
Személyes gondoskodás megszervezésével
kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Köteles gondoskodni
- azoknak a szakosított ellátásoknak a
megszervezésérıl, amelyek biztosítására az
1993. évi III. törvény alapján a települési
önkormányzat nem köteles,
- a szakosított szociális szolgáltatások területi
összehangolásáról,
(F-M)

1993. évi III. törvény 88. § (1)

Közgyőlés

A fıvárosban - ha a fıvárosi önkormányzat és a
kerületi önkormányzat másként nem állapodik
meg - gondoskodik a hajléktalanok éjjeli
menedékhelyének és átmeneti szállásának
megszervezésérıl és fenntartásáról.
(F)

1993. évi III. törvény 88. § (2)

Közgyőlés

Saját területén köteles az alapszolgáltatási és az
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat
megszervezni, valamint a megyei önkormányzat
ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok
közül az idısellátás, továbbá - elızetes
igényfelmérésre alapozva - a lakossági
szükségletek alapján meghatározott legalább két
további intézménytípus feladatait biztosítani.
(MJV)

1993. évi III. törvény 90. § (2)

Közgyőlés

Ellátási kötelezettséggel nem rendelkezı
önkormányzatként a szolgáltatása
megszervezéséhez kapcsolódóan helyi
rendeletében meghatározhatja, hogy csak saját
települése lakosai részére biztosítja az ellátást.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 90. § (3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Az intézményt fenntartó önkormányzatként az
intézménnyel nem rendelkezı önkormányzat
kérése alapján a település lakosainak ellátását
nem tagadhatja meg, ha e törvény
hatálybalépésekor már az ellátást biztosította a
másik település lakosai számára.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 90. § (3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A szociális szolgáltatást társulásban, illetve más
helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján
is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell
a szociális szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó szabályokat és az ellátottak után
fizetendı hozzájárulás mértékét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 90. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ellátási kötelezettségének
a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó
önkormányzati társulásban történı
részvétellel, vagy
c) szolgáltatót, intézményt mőködtetı

1993. évi III. törvény 91. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás
nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a
társulástól történı átvállalásáról szóló
megállapodás, illetve ellátási szerzıdés
megkötésével
tehet eleget.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról rendeletet alkot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha törvény másként nem rendelkezik, az (1)
bekezdés szerinti rendeletben szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodás formáit;
b) az önkormányzat által biztosított ellátás
igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját;
c) azt, hogy az intézményvezetı milyen
esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást
nyújtani;
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen
esetekben biztosítható ellátás;
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és
módjait;
f) a személyes gondoskodásért fizetendı térítési
díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a
térítési díj csökkentésének, illetve
elengedésének eseteit és módjait;
g) az intézményvezetı és az ellátást igénybe
vevı között kötendı megállapodással
összefüggı kérdéseket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A legalább kétezer lakosú települési
önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a
településen, illetve a megyében, fıvárosban élı
szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési
koncepciót készít. A szolgáltatástervezési
koncepció tartalmát a helyi önkormányzat,
illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és
aktualizálja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 92. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A koncepció tartalmazza különösen
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a
szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének
helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási,
fejlesztési feladatait, az esetleges
együttmőködés kereteit,

együttmőködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok (idısek,
fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek)
sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának
szükségességét.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A települési önkormányzat által készített
koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a
megyei, fıvárosi önkormányzat által készített
koncepcióhoz.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 92. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A törvény 92. § (4) bekezdésben foglaltakon túl
a koncepció tartalmazza különösen
a) az általa fenntartott intézményrendszer
struktúráját, szerkezetét, legfontosabb
jellemzıit,
b) a szakosított ellátások iránti igények
alakulását, a várakozók számát,
korösszetételét, legfontosabb szociális
jellemzıit,
c) az intézményrendszer korszerősítésének
irányait,
(F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (6)

Közgyőlés

A szolgáltatástervezési koncepciót az elfogadást
megelızıen véleményezteti az
intézményvezetıkkel, a kisebbségi
önkormányzat(ok)kal, továbbá a Szociálpolitikai
Tanács országos szervével. A koncepció
végleges változatának elfogadása során a
kialakított véleményeket lehetıség szerint
figyelembe veszi.
(F--M)

1993. évi III. törvény 92. § (7)

Közgyőlés

A szolgáltatástervezési koncepciót az elfogadást
megelızıen véleményezteti az
intézményvezetıkkel, a kisebbségi
önkormányzat(ok)kal, továbbá a Szociálpolitikai
Tanács területi szervével. A koncepció végleges
változatának elfogadása során a kialakított
véleményeket lehetıség szerint figyelembe veszi.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 92. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A települési önkormányzatok
szolgáltatástervezési koncepcióját elızetesen
véleményezi.
(F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (8)

Közgyőlés

A szolgáltatástervezési koncepciót a saját
területére készíti el, amelyet az egyeztetı
bizottság is megtárgyal.
(MJV-F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (8)

Közgyőlés

A szolgáltatástervezési koncepcióját
véleményezteti a mőködési területén lévı szolgáltatástervezési koncepciót készítı települési önkormányzattal és a szociális
szolgáltatási feladatot ellátó társulással.
(F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (8)

Közgyőlés

Egyeztetést tartanak, ha a szolgáltatásszervezési
koncepció tervezetek nincsenek összhangban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (9)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót
megküldi a szociális ágazat irányításáért felelıs
minisztériumnak.
(MJV-F-M)

1993. évi III. törvény 92. § (10)

Közgyőlés

Köteles biztosítani a szociális intézmény
folyamatos mőködésének feltételeit, amelyhez az
állam szociális szakmai programok
meghirdetésével nyújt segítséget az 1993. évi III.
törvény 131. §-a szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény fenntartójaként
a) meghatározza az intézményi térítési díjat;
b) ellenırzi az intézmény mőködésének
törvényességét;
c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és
mőködési szabályzatát, szakmai programját,
valamint a szakosított ellátást nyújtó
intézmény esetében a házirendet;
d) ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a
szakmai munka eredményességét;
e) gondoskodik a szakemberek képzésérıl,
továbbképzésérıl;
f) az intézmény vezetıje tekintetében gyakorolja
a munkáltatói jogokat;
g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum
megalakításáról;
h) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti
szervezete területileg illetékes szervének
véleményét az intézmény mőködését érintı
lényeges döntés meghozatala elıtt. Lényeges
döntéshozatalnak minısül különösen az
intézmény megszüntetése, az intézményi típus,
forma megváltoztatása;
i) szolgáltatástervezési koncepciót készít az
általa mőködtetett szociális szolgáltatások és
intézmények vonatkozásában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92/B. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatés hatáskörök

A szervezeti és mőködési szabályzat, a házirend,
valamint a szakmai program jóváhagyását
megtagadja, ha az nem felel meg az e
törvényben, valamint a külön jogszabályban
elıírt feltételeknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92/B. § (2)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Ha az intézmény mőködésének ellenırzése
során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik
annak megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92/B. § (3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A szociális szolgáltatások engedélyezése
A mőködési engedély kiadásáról a fenntartó
kérelme alapján dönt.

1993. évi III. törvény 92/K. § (2)
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 1/B.
§

Jegyzı

Ellenırzi, hogy a szociális szolgáltató, illetve
intézmény mőködése megfelel-e a mőködési
engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak.
(V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 92/K. § (3)
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 1/B.
§

Jegyzı

Külön jogszabályban foglaltak szerint - a
mőködési engedélyt visszavonhatja, és
kötelezheti a fenntartót a szociális szolgáltatás
abbahagyására, ha mőködése nem felel meg a
jogszabályokban, illetve a mőködési
engedélyben foglaltaknak.
(V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 92/K. § (4)
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 1/B.
§

Jegyzı

Ha az intézményben egymást követı hatvan
napot meghaladóan a mőködési engedélyben
meghatározott férıhelyszámnál több személyt
látnak el, köteles kérelmezni a mőködési
engedély módosítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 92/K. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A mőködés személyi és tárgyi feltételeinek, a
mőködés jogszerőségének, a szociális
szolgáltatásra való jogosultság megállapításának,
illetıleg az intézményi jogviszonyra vonatkozó
szabályok megtartásának ellenırzése érdekében,
az ahhoz szükséges mértékben
a) megismerheti és kezelheti az ellátott,
törvényes képviselıje, az ellátott tartására
jogszabály, szerzıdés vagy bírósági határozat
alapján köteles személy, a térítési díjat, az
egyszeri hozzájárulást megfizetı személy,
továbbá a szolgáltató, intézmény
alkalmazottjának a személyes adatait,
b) betekinthet a szolgáltató, intézmény
létrehozásával, mőködésével és
megszőnésével, illetve az intézményi

1993. évi III. törvény 92/K. § (7)

Jegyzı

(V-MJV-FK)

jogviszony keletkezésével, fennállásával és
megszőnésével összefüggı iratokba, kérheti
azok bemutatását, azokról másolatot készíthet,
illetve azokat a 2004. évi CXL. törvény
rendelkezései szerint lefoglalhatja.
(K-V-MJV-FK)
A támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátások finanszírozásával kapcsolatos feladatés hatáskörök
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
támogatására szolgáló fejezeti kezeléső
elıirányzat terhére elszámolhatók a támogatási
rendszer mőködtetésével összefüggı kiadások,
amelyek mértéke nem haladhatja meg a fejezeti
kezeléső elıirányzat 4 százalékát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Pályázatot a szolgáltató fenntartója nyújthatja
be.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Egy fenntartó azonos vagy részben azonos
ellátási területen szolgáltatásként egy szolgáltató
támogatására nyújthat be pályázatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A pályázathoz csatolni kell az e bekezdésben
meghatározott dokumentumokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Meghívásos és fejlesztési pályázat esetén
csatolni kell a pályázathoz a fenntartó
nyilatkozatát arról, hogy vállalja a megfelelı
jogerıs mőködési engedélynek a pályázati
kiírásban meghatározott idıpontig történı
beszerzését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. §
(4), 9. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A finanszírozási szerzıdésben a fenntartó
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a
jogszabályokban és a finanszírozási
szerzıdésben meghatározottaknak megfelelıen
biztosítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A finanszírozási szerzıdés megkötésének
feltétele az e bekezdésben foglaltak teljesülése.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni,
ha a 10. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti
adatok vagy a fenntartó valamelyik
bankszámlaszáma megváltozik. A bejelentéssel
egyidejőleg meg kell küldeni a megváltozott

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

adattal kapcsolatos - 10. § (2) bekezdése szerinti
- iratokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni,
ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be
a mőködést engedélyezı szervhez. A
bejelentéshez csatolni kell a fenntartóváltozással
kapcsolatos - 10. § (2) bekezdése szerinti iratokat, a mőködési engedély módosítása,
ismételt kiadása iránti kérelemnek a mőködést
engedélyezı szerv által érkeztetett példányát és
az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó
pénzügyi-gazdálkodási tervét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A finanszírozási szerzıdés megkötését követıen
meginduló csıd-, felszámolási, végrehajtási,
illetve adósságrendezési eljárásról a fenntartó
legkésıbb 5 napon belül köteles tájékoztatni az
FSZH-t.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Támogató szolgáltatás és közösségi
alapellátások esetén a fenntartó negyedévente - a
naptári negyedév második hónapjának utolsó
napjáig - kérheti a vállalt feladatmutató évközi
módosítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Támogató szolgáltatás és közösségi
alapellátások esetén a fenntartó a finanszírozási
idıszakon belül minden év szeptember 30-ig
köteles bejelenteni az FSZH-nak a következı
évre vállalt feladatmutatót.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 12. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az FSZH és a fenntartó a feltételekrıl a 8. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint egyeztethet. Az
egyeztetés lefolytatását a fenntartó az ajánlat
kézhezvételét követı 5 munkanapon belül, a
javaslatainak egyidejő megküldésével
kezdeményezheti az FSZH-nál.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 12. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartó a finanszírozási szerzıdést 90 napos
felmondási idıvel indokolás nélkül
felmondhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 14. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartó a finanszírozási szerzıdést azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a mőködési
támogatást az esedékességet követı 30 napon
belül nem folyósítják, a 16. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak kivételével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 14. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartó évente, a tárgyévet követı év
február 28-ig, a finanszírozási szerzıdés évközi
megszőnése esetén a megszőnéstıl számított 30
napon belül elszámolást nyújt be a folyósító
igazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett
mőködési támogatásról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 17. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartó az ellenırzési jegyzıkönyvre a
kézhezvételtıl számított 8 napon belül
észrevételt tehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 18. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartó köteles a mőködési támogatás
felhasználását elkülönítetten és naprakészen
nyilvántartani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 18. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A mőködési támogatás teljes összegét vissza
kell fizetni, ha a fenntartó
a) a szükséges nyilatkozatok bármelyikét
visszavonta
b) a pályázatban vagy ahhoz csatolt iratokban
szándékosan valótlan adatot közölt, vagy
valamely jelentıs tényt, körülményt
elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok,
tények, körülmények ismeretében a pályázat
nem került volna támogatásra.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 19. §
(6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartó a visszafizetendı mőködési
támogatás összege után - a (2) bekezdés szerinti
kivétellel - a folyósítás idıpontjától kezdıdıen
kamatot fizet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szociális intézményi jogviszony
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Ha a törvényes képviselı ideiglenes gondnok,
intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelmét,
indítványát elızetesen jóváhagyja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 93. § (3)

Gyámhivatal

Határozattal dönt a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátás igénybevételérıl.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 94. § (1) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Fenntartóként az 1993. évi III. törvény 94/A. §
(1) bekezdésétıl eltérıen rendelkezhet az általa
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátás iránti kérelemrıl való döntés
meghozatalára jogosultról.

1993. évi III. törvény 94/A. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Értesíteni kell az ellátást nyújtó intézmény
vezetıjét beutaló határozat egy példányának
megküldésével.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 94/A. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó a
helyi önkormányzattal ellátási szerzıdést kötött,
és az ellátási szerzıdés hatálya alá tartozó
esetben a szociális szolgáltatásra irányuló
kérelmet elutasítja, az elutasított kérelemrıl
határozattal dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 94/D. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Külön jogszabályban meghatározott határidın
belül megvizsgálja az ellátottjogi képviselı
észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és
az ezzel kapcsolatos érdemi állásfoglalásáról,
intézkedésérıl ıt tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 94/K. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi III. törvény 95. § (3) bekezdésében
szabályozott megkeresésre tájékoztatást ad
a) a jogosult tartózkodási helyérıl;
b) a beköltözés elmaradásának indokairól;
c) az intézményi ellátás igénybevételének
várható idıpontjáról.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 95. § (4)

Jegyzı

Megvizsgálja, hogy a beutalás feltételei
továbbra is fennállnak-e, ha a bentlakásos
szociális intézményi elhelyezés határozott idıre
szól. Ennek eldöntéséhez a beutalt kezelı
orvosának szakvéleményét is ki kell kérni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 108. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az intézményi elhelyezés feltételei nem
állnak fenn, az elhelyezést megszünteti és errıl a
jogosultat, valamint a tartásra, gondozásra
kötelezett hozzátartozót értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 108. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az intézményi elhelyezés feltételei továbbra
is fennállnak, az elhelyezést további egy évvel
meghosszabbíthatja vagy a jogosultat más, az
állapotának megfelelı intézménybe helyezi át.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 108. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Határozattal dönt az áthelyezésrıl.

1993. évi III. törvény 109. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1993. évi III. törvény 109. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK)
Be kell szerezni az 1993. évi III. törvény 109. §
(2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
esetekben a jogosult kezelıorvosának javaslatát,

valamint a jogosult, illetve törvényes
képviselıjének egyetértı nyilatkozatát. Ha a
jogosult, illetve törvényes képviselıje az
egyetértı nyilatkozatot nem adja meg, az
intézményi elhelyezést megszünteti.
(K-V-MJV-FK)
Ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

1993. évi III. törvény 114. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Mint az intézményt fenntartó, megállapítja az
1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében
szabályozott intézményi térítési díjat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A tartós bentlakásos intézményben, valamint az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben a napi
intézményi térítési díj mellett havi intézményi
térítési díjat is meg kell határoznia úgy, hogy a
havi intézményi térítési díj a napi intézményi
térítési díjnak a harmincszorosa. E térítési díjat
intézményenként, telephelyenként és
épületenként is meghatározhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (6),
(7)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Tájékoztatnia kell a lakosságot az intézményi
térítési díjról és az egy ellátottra jutó önköltség
havi összegérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (1)(3), 4/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletében a jogszabályban
meghatározottaktól eltérıen rendelkezhet a
személyi térítési díj megfizetésének módjáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 5. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkormányzati intézmény esetén rendeletében
meghatározhatja, hogy a személyi térítési díj
mely esetekben csökkenthetı, illetve engedhetı
el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 115. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Határozattal dönt a személyi térítési díj
összegérıl, ha a jogosult annak összegét vitatja
vagy csökkentését, illetve elengedését kéri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 115. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendelkezik a térítési díj felülvizsgálata során
megállapított új személyi térítési díj

1993. évi III. törvény 115. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében
akinek a családja jövedelemmel (119/C. §)
nem rendelkezik,
és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2)
bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló
vagyona nincs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

megfizetésének idıpontjáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az intézményi térítési díjat az 1993. évi III.
törvény 115. § (1) bekezdés szerint kiszámított
és külön jogszabály szerint dokumentált térítési
díjnál alacsonyabb összegben is
meghatározhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 115. § (10)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Térítésmentesen kell biztosítani

1993. évi III. törvény 115/A. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti
szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult
személy esetében a térítési díj összegét szabadon
állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 116. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az e
bekezdésben foglaltakat.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 116. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A személyi térítési díjat határozattal is
megállapíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 117. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ellátás igénybevételét megelızıen étkeztetés
- ide nem értve a népkonyhát - és házi
segítségnyújtás esetében az ellátást igénylı
családjában az egy fıre jutó jövedelmet,
idısotthoni ellátás esetében az ellátást igénylı
havi jövedelmét megvizsgálja. A
jövedelemvizsgálatra a 10. § és a 32-32/A. §
szabályait is alkalmazni kell.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 119/C. § (1)

Jegyzı

A jövedelemvizsgálat alapján - tárgyévre szóló
érvényességgel - igazolást állít ki az 1993. évi
III. törvény 119. § (1) bekezdés szerinti
jövedelemrıl. Az igazolás tartalmazza továbbá
a) az ellátást igénylı és a jövedelemszámítás
során figyelembe vett családtagok természetes
személyazonosító adatait,
b) az egy fıre jutó havi jövedelmet az öregségi
nyugdíj - az igazolás kiadásának idıpontjában

1993. évi III. törvény 119/C. § (3)

Jegyzı

a) a falugondnoki és tanyagondnoki
szolgáltatást,
b) a népkonyhán történı étkeztetést,
c) a családsegítést,
d) a közösségi ellátásokat,
e) az utcai szociális munkát,
f) hajléktalan személyek részére a nappali
ellátást,
g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.
(K-V-MJV-FK)

érvényes - legkisebb összegének százalékában
kifejezve,
c) az igazolás érvényességi idejét.
(K-V-MJV-FK)
Ha a kérelmezı családjának jövedelmi helyzetét
az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtását
megelızıen is vizsgálta, a három hónapnál nem
régebbi adatokat a jövedelmi rászorultság
vizsgálatánál felhasználhatja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 119/C. § (6)

Jegyzı

Idısotthoni ellátás esetében - a
jövedelemvizsgálat keretében - megvizsgálja az
ellátást igénylı vagyoni helyzetét. Vagyonként
kell figyelembe vennie az ellátás igénylésének
idıpontjában az ellátást igénylı tulajdonában
álló ingatlant, valamint az ıt illetı hasznosítható,
ingatlanon fennálló vagyoni értékő jogot, illetve
az ellátás igénylését megelızı 18 hónapban
ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes
forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát
meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a
tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi III. törvény 119/D. § (1)

Jegyzı

Szerzıdéses szociális ellátás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A szociális szolgáltatást egyházi vagy nem
állami fenntartóval kötött ellátási szerzıdés útján
is biztosíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 120. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az ellátási szerzıdést - az 1993. évi III.
törvényben meghatározott tartalommal - írásban
kell megkötni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 121. § (1)-(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény fenntartójaként az intézmény által
biztosítandó egyes szolgáltatásokat intézményen
kívüli szervezet igénybevételével - legfeljebb
ötéves idıtartamra kötött szerzıdés alapján elvégeztetheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 122/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szerzıdéses szolgáltatások alapján kötött
szerzıdést e bekezdésben foglaltak szerint kell
megkötni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 122/B. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a szolgáltató nem megfelelı

1993. évi III. törvény 122/B. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

színvonalon végzi a tevékenységét, felszólítja a
szolgáltatót a szerzıdés szerinti teljesítésre, majd
kezdeményezi a szerzıdés felmondását.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a szerzıdéssel érintett szolgáltatás
ellenértéke nem éri el a közbeszerzési
értékhatárt, pályázatot ír ki a lebonyolításra. A
pályázat szövegét a helyben szokásos módon,
valamint egy országos napilapban közzé kell
tenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 122/C. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A pályázatok eredményérıl, a bizottság
döntésérıl értesíti a pályázókat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi III. törvény 122/C. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szociális ellátás finanszírozása
Feladat, besorolás
A központi költségvetés részére a költségviselés
arányában visszafizeti a jogosulatlanul, illetve
rosszhiszemően igénybe vett pénzbeli szociális
ellátás [17. § (1) bekezdés a) pontja]
megtérítésével befolyt összeget.
(K-V-MJV-FK)

Jogszabály
1993. évi III. törvény 124. § (6)

Címzett
Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a fenntartásában mőködı szolgáltatót,
1993. évi III. törvény 127/A. § (1)
intézményt jogutódlással egyházi jogi személy
fenntartásába adja át, az egyházi kiegészítı
támogatást köteles a központi költségvetésnek 2
éven keresztül - folyamatosan megtéríteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1993. évi III. törvény 127/A. § (2)
Ha a fenntartásában mőködı szolgáltató,
intézmény megszőnésétıl számított 3 hónapon
belül egyházi jogi személy új szolgáltató,
intézményt hoz létre, a megszőnt intézményben
is nyújtott szociális szolgáltatások után kifizetett
egyházi kiegészítı támogatást köteles a központi
költségvetésnek 2 éven keresztül - folyamatosan
- megtéríteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az
idısek klubjában orvosi munkát végzık
díjazását.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi XX. törvény 135. § o)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szociális keret terhére folyósítja a
cukorbetegek jogszabályban elıírt mértékő
támogatását.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b)

Jegyzı

Kiadja az egyes szociális gondozottak helyi
utazási kedvezményéhez szükséges igazolást.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d)

Jegyzı

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei
Feladat, besorolás
Ha a támogatást a tartózkodási hely szerint
állapították meg, a határozat egy példányát
tájékoztatásul megküldi a lakóhely szerint
illetékes jegyzınek.

Jogszabály

Címzett

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı

Súlyos mozgáskorlátozott személyek
személygépkocsi-szerzési, -átalakítási, illetve
közlekedési támogatásáról határozattal dönt.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §
(1)

Jegyzı

A mozgáskorlátozott személyeket megilletı
támogatások megállapítása során - azonos
feltételek fennállása esetén - a hadirokkantat
elınyben kell részesíteni.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XLV. törvény 22. § (3)

Jegyzı

A szerzési támogatásra való jogosultságot
megállapító határozat érvényességi idejét
évenként meghosszabbíthatja.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Jegyzı

A szerzési jogosultságot megállapító jogerıs
határozat egy példányát minden év június 30-ig
felterjeszti a szociális és gyámhivatalhoz.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Jegyzı

Gondoskodik a közlekedési támogatás
összegének kifizetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §
(4)

Jegyzı

Az átalakítási támogatásra való jogosultságot
megállapító jogerıs határozat egy példányát,
annak jogerıre emelkedését követı 8 napon belül
a hivatalhoz felterjeszti.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § Jegyzı
(5)

A 9/A. § szerinti kérelmet a mellékleteivel, a
mozgáskorlátozottság tényét tartalmazó jogerıs
határozatával, valamint érdemi javaslatával
együtt tárgyév május 31. napjáig felterjeszti a
hivatalhoz.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
11/A. § (1)

(K-V-MJV-FK)

Jegyzı

Az általa jogerısen megállapított közlekedési
támogatások összegét azok kifizetése céljából - a
jogosultak személyi adatainak feltüntetése nélkül
- minden hónap 10. napjáig jelenti - a 6. számú
melléklet szerinti adatlapon - a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságának,
Budapesten és Pest megyében a Magyar
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságának.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §
(1)

Jegyzı

A jogosulatlanul igénybevett támogatás
visszafizetését, illetıleg a parkolási engedély
visszaszolgáltatását a tudomásszerzéstıl
számított három hónapon belül határozattal
rendeli el. A visszafizetést elrendelı határozatot
megküldi a Minisztériumnak.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §
(2)-(3)

Jegyzı

A visszafizetett közlekedési támogatás összegét
a Kincstár részére átutalja.
(K-V-MJV-FK)

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §
(4)

Jegyzı

Hadigondozás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Ellátja a hadigondozottakkal kapcsolatos külön
jogszabályban meghatározott feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § c)

Jegyzı

Határozatban dönt:
- a hadigondozási igényjogosultságról, a
hadirokkant járadékosztályba sorolásáról és az
orvosszakértıi szerv szakvéleményében
megjelölt gyógyászati segédeszköz, valamint a
hadieredető fogyatkozás megnevezésérıl;
- a pénzellátás - beleértve az egy összegő térítést
és a temetési hozzájárulást is - megállapításáról
és összegszerőségérıl;
- a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító
igazolványa és a hadigondozási igazolvány
kiadásáról;
- a pénzellátás szüneteltetésérıl,
megszüntetésérıl, valamint a jogalap nélkül
felvett pénzellátás visszafizetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XLV. törvény 26. § (2)

Jegyzı

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. §
(1), 8. § (1)-(2)
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 14.
§ (2)
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2), 14. § (3)

Bizottság elé utalja a hadirokkantat vizsgálat
céljából.
(K-V-MJV-FK)

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Jegyzı

Vizsgálja, hogy nem részesül-e nemzeti
gondozásban a kérelmezı. Ha igen, a határozat

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §
(1)-(2)

Jegyzı

egy példányát megküldi az Országos Igazságügyi
Hivatalnak.
(K-V-MJV-FK)
Felkérheti hivatalból a nyugdíjfolyósító szervet ha a kérelmezı közokirattal nem tudja
bizonyítani a törvény 10. § (1) foglaltakat - a
pénzellátás 1944. december 22-ét követı
megszüntetésének (szünetelésének)
bizonyítására.
(K-V-MJV-FK)

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Jegyzı

Határoz a járadékösszeg növelésérıl.

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

Az 1992. évi LXVI. törvény 11. §-ában
meghatározott adatokon kívül a hadigondozásba
vett személyrıl betősoros könyv vagy
kartonrendszerő nyilvántartást vezeti:
- a hadigondozott gondozási minısítését;
- a megállapított ellátást;
- a hadigondozási igazolvány számát.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XLV. törvény 26. § (3)

Jegyzı

Eljárása során kikérheti az ügyben tájékozott,
hatályos bírósági bejegyzéssel rendelkezı
hadigondozotti érdek-képviseleti szerv
véleményét.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XLV. törvény 26. § (5)

Jegyzı

Az egy összegő térítésre, a hadigondozási
járadékra és az egyéb pénzellátásokra való
jogosultságot jogerısen megállapító, módosító,
megszüntetı határozatát megküldi a
nyugdíjfolyósító szervnek.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XLV. törvény 26. § (8)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

Lakáscélú kölcsönbıl eredı adósságok rendezése
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti becsült értéket a
helyben kialakult forgalmi értékek
figyelembevételével állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 3. § (4)

Jegyzı

Eljár a törlesztési kötelezettség
felfüggesztésével kapcsolatosan.
(K-V-MJV-FK)

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 5. § (1)

Jegyzı

Amennyiben ugyanazon hitelszerzıdéssel
kapcsolatban több adós nyújt be kérelmet,
elsısorban az ingatlanban lakó adós jogosultsági

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 5. § (5)

Jegyzı

feltételeit vizsgálja. Amennyiben egyik kérelmet
benyújtó adós sem lakik az ingatlanban, az
adósok megállapodása hiányában dönt.
(K-V-MJV-FK)
Az adós által bemutatott okiratok és a megtett
nyilatkozatok, valamint a rendelkezésére álló
nyilvántartások alapján kitölti az igénylılap
megfelelı részeit.
(K-V-MJV-FK)

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 5. § (6)

Jegyzı

A kérelemrıl határozatban dönt, amely
rendelkezik a 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 3.
§ (6) bekezdése szerinti elidegenítési és terhelési
tilalom feljegyzésének tényérıl. E határozatot
tárgyév augusztus 31-éig megküldi az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Részvénytársaságnak.
(K-V-MJV-FK)

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 6. § (1),
(3)

Jegyzı

A törlesztési kötelezettség felfüggesztését
megszünteti és az adóst teljesítésre kötelezi, ha a
felfüggesztés idıtartama alatt
a) a jogosult családjában az egy fıre jutó havi
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát, vagy
b) a jogosult a 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet
3. § (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt
vagyona az adósság összegének
háromszorosát meghaladó mértékben
gyarapodik.
(K-V-MJV-FK)

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 8. § (1)

Jegyzı

A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének
idıtartama alatt
a) legalább kétévenként, illetıleg
b) hivatalos tudomásszerzés esetén
haladéktalanul
ellenırzi, hogy a törlesztési kötelezettség
teljesítésének (1) bekezdésben meghatározott
feltételei fennállnak-e.
(K-V-MJV-FK)

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 8. § (3)

Jegyzı

A törlesztési kötelezettség megszőnésérıl és az
elidegenítési és terhelési tilalom tényének
ingatlan-nyilvántartásból való törlésérıl
a) a törlesztési kötelezettség felfüggesztési
idıtartamának elteltével, vagy
b) az adós halála esetén, továbbá
c) az adósság kiegyenlítése esetén
határozatot hoz.
(K-V-MJV-FK)

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 10. § (1)

Jegyzı

Határozatot hoz az elidegenítési és terhelési
tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásból való

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 10. § (2)

Jegyzı

törlésérıl, ha az ingatlan lakhatatlanná vált vagy
megsemmisült.
(K-V-MJV-FK)

Gyermek- és ifjúságvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladat- és hatáskör
Évente megállapítja a tulajdonában lévı
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben
fizetendı élelmezési térítési díjak csökkentését,
illetve elengedését lehetıvé tevı elıirányzatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 133. § a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Évente megállapítja a tulajdonában lévı
gyermek- és ifjúsági intézményekben fizetendı
élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve
elengedését lehetıvé tevı elıirányzatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 133. § c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A szociális rászorultság szempontjából
megvizsgálja a csecsemıotthoni elhelyezésre
szoruló gyermek családjának szociális
körülményeit.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § e)

Jegyzı

A csecsemıotthoni elhelyezéssel egyidejőleg
megállapítja az állami gondoskodás alatt nem
álló csecsemıotthoni gondozott után fizetendı
gondozási díjat.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § f)

Jegyzı

Nyilvántartja az állami gondoskodás alatt nem
álló csecsemıotthoni gondozott után
megállapított gondozási díjkötelezettséget és
nem fizetés esetén kezdeményezi a behajtási
eljárást.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § g)

Jegyzı

Lakás-elıtakarékossági szerzıdést köthet a
lakás-takarékpénztárral a gyermekvédelmi
gondoskodásban élı gyermek mint
kedvezményezett javára, életkezdésének
elısegítése céljából.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi CXIII. törvény 6. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A gyermekkel közös háztartásban élı szülı
egyetértı nyilatkozatát kérelemre pótolhatja.
(K-V-MJV-FK)

1998. évi LXXXIV. törvény 20/A. § (2)

Jegyzı
Gyámhivatal

Rendeletében meghatározhatja azokat a
feltételeket, amelyek mellett a Start-számla
követelés kiegészíthetı a gyermek 18.

2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) b)

Képviselı-testület
Közgyőlés

követelés kiegészíthetı a gyermek 18.
életévének betöltéséig.
(K-V-MJV-FK)
Rendelete az általa befizetett összeg erejéig
tartalmazhat a támogatási összeg felhasználására
korlátozást.
(K-V-MJV-FK)

2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) b)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés
b) pontjában említett jogosultság igazolására, az
államháztartásért felelıs miniszter rendeletében
meghatározott formában és tartalommal,
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett Startszámlával rendelkezı gyermek esetében 2005.
évi CLXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott jogosultságról szóló,
annak a naptári évben fennálló idıtartamát is
tartalmazó iratot a számlavezetı írásbeli
megkeresése alapján a naptári évet követı január
15-éig juttatja el a számlavezetıhöz.
(V-MJV-FK)

2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (5) b)

Gyámhivatal

A naptári évet követı év február 15-ig megküldi
a jogosultságra vonatkozó adatokat.
(V-MJV-FK)

2005. évi CLXXIV. törvény 7. § (1) b)

Jegyzı

Rehabilitáció
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Rehabilitációval kapcsolatos feladat- és
hatáskör
Kijelöli a helyi rehabilitációs bizottság egyik
tagjának az üzemegészségügyi ellátás területén
dolgozó orvost.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 6. § (1)
b)

Jegyzı

Elbírálja - a helyi rehabilitációs bizottság
véleménye alapján - a védımunkahelyre való
elhelyezésre irányuló kérelmet.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 6. § (1)
c)

Jegyzı

A külön jogszabályban foglaltak szerint
kezdeményezheti az átmeneti járadékot az olyan
megváltozott munkaképességő dolgozó részére,
aki az öregségi korhatárt öt éven belül nem éri el.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § b)

Jegyzı

Utólag megtéríti az alkalmassági vizsgálaton
részt vevı személy, szükség esetén a kísérıje
igazolt útiköltségét, amennyiben a
nagymértékben megváltozott munkaképességő
személy szociális körülményei azt indokolják.

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § d)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
A megyei (fıvárosi) munkaügyi központtal
közösen egyetértését adja a munkáltatónak
ahhoz, hogy távbeszélı alközpontvezetıi
munkakörbe nem vagy gyengénlátó személyt
alkalmazzon.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § e)

Jegyzı

Ha a védımunkahelyi munkásszálláson
elhelyezett, nagymértékben megváltozott
munkaképességő személy az egészségi
állapotának romlása miatt az adott
védımunkahelyi követelményeknek nem képes
megfelelni - a munkaviszonya megszőnésével
egyidejőleg -, visszahelyezi a családjához,
illetıleg soron kívül gondoskodik szociális
intézetben vagy otthonban való elhelyezésérıl.
(K-V-MJV-FK)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § f)

Jegyzı

Információs rendszer
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Információs rendszer
Egészségügyi, szociális, valamint gyermek- és
ifjúságvédelmi feladat- és hatáskörében eljárva
megszervezi és irányítja a feladat ellátásához
szükséges információs rendszert.
(K-V-MJV-FK-F-M)

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 10. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Közmővelıdés (közgyőjteményi, mővészeti, kulturális feladatok)
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Közmővelıdési, közgyőjteményi, mővészeti,
más kulturális tevékenységgel, a testneveléssel
és sporttal kapcsolatos feladat és hatáskörök
Általános feladat- és hatáskör
A közmővelıdési, közgyőjteményi és mővészeti
tevékenységekkel, valamint a testneveléssel és a
sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenırzési
feladatokat ellátja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 111. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzati közmővelıdési,
közgyőjteményi, mővészeti, testnevelési,
valamint sportintézmények, egyéb szervezetek
tekintetében fenntartással és mőködtetéssel
kapcsolatos feladatokat lát el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 111. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Határoz az önkormányzat által fenntartott
közmővelıdési, közgyőjteményi és mővészeti
intézmények elnevezésérıl külön jogszabályban
meghatározottak szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 119. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles biztosítani a közmővelıdési
tevékenység és szolgáltatások közösségi
színteréül szolgáló helyet a lakosság mővelıdése
érdekében.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 107. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Feladata a közmővelıdés feltételeinek
biztosítása.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXL. törvény 73. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Mőködtethet közösségi színtért, közmővelıdési
intézményt.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 75. §

Képviselı-testület
Önkormányzati társulás

Kötelezı feladata a közmővelıdési tevékenység
támogatása.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 76. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e
törvény és a helyi lehetıségek, sajátosságok
alapján rendeletben határozza meg, hogy az
1997. évi CXL. törvény 76. §-ban felsoroltakból
mit, milyen konkrét formában, módon és
mértékben lát el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXL. törvény 77. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közmővelıdési tevékenységek folyamatos
megvalósíthatósága érdekében közösségi
színteret, illetve közmővelıdési intézményt
biztosít.
(K)

1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2)

Képviselı-testület

Biztosítja, hogy a településen a lakosság
önszervezıdı közösségei megfelelı
rendszerességgel és idıtartamban vehessék
igénybe a színtér vagy intézmény szolgáltatásait,
és az igénybevétel idejére a minimális mőködési
feltételek rendelkezésre álljanak.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 78. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Indokolt esetben engedélyezi az általa
fenntartott közösségi színtér vagy közmővelıdési
intézmény más célra történı átmeneti
igénybevételét, tevékenységének évente
legfeljebb két hónap idıtartamú szüneteltetését.

1997. évi CXL. törvény 78. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közmővelıdéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

(K-V-MJV-FK)
Ha közmővelıdési megállapodás alapján
biztosítja a közösségi színtér, illetve a
közmővelıdési intézmény mőködését, akkor
évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új
közmővelıdési megállapodással biztosítja a
településen a közmővelıdési szolgáltatásokat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 78. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1997. évi CXL. törvény 78. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzati rendeletben meghatározott
közmővelıdési feladatok megvalósítására az e
törvény követelményeinek megfelelı jogi
személlyel, magánszeméllyel közmővelıdési
megállapodást köthet.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 79. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb
feladatok ellátására pénzügyi támogatásban
részesítheti a közmővelıdési célú tevékenységet
folytatókat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 80. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
közmővelıdési intézmény létesítése,
átszervezése, megszüntetése illetıleg
tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése
esetén a testületi döntés meghozatala elıtt 30
nappal a minisztérium véleményét be kell
szerezni és annak tartalmát a testülettel
ismertetni kell.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 81. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az e törvényben foglaltak alapján, mint
fenntartó:
- meghatározza a közösségi színtér, illetve a
közmővelıdési intézmény használati
szabályait, mőködésének módját, valamint a
közmővelıdési intézmény feladatait,
- kiadja az általa fenntartott közmővelıdési
intézmény alapító okiratát, mőködési
engedélyét, jóváhagyja szervezeti és mőködési
szabályzatát, éves munkatervét és
költségvetését,
- biztosítja a feladatok ellátásához és a
közösségi színtér, illetve a közmővelıdési
intézmény fenntartásához szükséges, e törvény
szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi
és tárgyi feltételeket,
- kijelöli a közösen létesített vagy
önkormányzatok közötti társulásban fenntartott
közösségi színtér, illetve közmővelıdési
intézmény esetében a mőködtetési jogok
gyakorlóját.
(K-V-MJV-FK)

A helyben szokásos módon kihirdeti a
Közmővelıdési Tanácsot megalakító határozatot.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 83. § (1)

Jegyzı

A kihirdetéstıl számított 30 napos határidı
lejárta után írásban szólítja fel a határozatot
benyújtó szervezeteket a Közmővelıdési Tanács
megalakítására.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 83. § (3)

Jegyzı

A Közmővelıdési Tanács mőködési idejének
lejártát 30 nappal korábban, a helyben szokásos
módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 83. § (5)

Jegyzı

A Közmővelıdési Tanács tagjaira, szervezeti és
mőködési rendjére, illetve megszőnésére
vonatkozó dokumentumokat a változás
bejelentését követı 15 napon belül a helyben
szokásos módon közzéteszi, a hivatali idın belül
a település lakossága számára betekintésre
rendelkezésre bocsátja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 83. § (11)

Jegyzı

A megye települései (a fıvárosi kerületek)
önkormányzatai, közmővelıdési intézményei,
szervezetei és közösségei részére, a
közmővelıdési tevékenységek elısegítése és
fejlesztése érdekében közmővelıdési szakmai
tanácsadásról és szolgáltatásról gondoskodik. E
feladatok ellátására megyei mővelıdési
központot mőködtethet.
(M-F)

1997. évi CXL. törvény 84. § (1)

Közgyőlés

Az e törvény szerinti közmővelıdési szakmai
tanácsadás és szolgáltatás mőködtetésének
biztosítása kötelezı feladata.
(M-F)

1997. évi CXL. törvény 84. § (2)

Közgyőlés

A közmővelıdési szakmai tanácsadás és
szolgáltatás feladatkörében:
- elısegíti a területén mőködı települési
önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi
önkormányzatok és a megye területén mőködı
közmővelıdési szervezetek mővelıdési
céljainak megvalósulását,
- együttmőködik a Magyar Mővelıdési
Intézettel, az országos szakmai érdekképviseleti szervezetekkel,
- közmővelıdési tevékenységgel összefüggı
elemzéseket és fejlesztı programokat készít és
hasznosít,
- részt vesz a térség nemzetközi, országos,
megyei közmővelıdési rendezvényeinek
szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei,

1997. évi CXL. törvény 85. §

Közgyőlés

regionális, országos és nemzetközi kulturális
kapcsolatokat,
- győjti és összesíti a közmővelıdési
információkat, megyei (fıvárosi) adattárat
kezel,
- elısegíti a megye (fıváros) környezeti,
mővészeti, közmővelıdési értékeinek,
sajátosságainak bemutatását,
- végzi a közmővelıdési tevékenységek
szervezıinek, vezetıinek szakmai képzését és
továbbképzését.
(M-F)
Rendeletben határozza meg:
- közmővelıdési szakmai tanácsadó és
szolgáltató feladatait, intézményi szervezeti
kereteit, formáit, költségvetési támogatását,
- szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles
és díjmentességi körét.
(M-F)

1997. évi CXL. törvény 86. §

Közgyőlés

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
d)

Jegyzı, Fıjegyzı

A felnıtt lakosságnak, az ifjúságnak és a
nemzetiségeknek általános nyilvános könyvtári
szolgáltatást köteles biztosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 108. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jóváhagyja a megyei, fıvárosi múzeumi
szervezet éves munkatervét és költségvetési
elıirányzatát.
(M-F)

1991. évi XX. törvény 113. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ellátja az önkormányzati múzeum fenntartásával
kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott
feladatokat, gyakorolja tulajdonosi jogait és
teljesíti kötelezettségeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 114. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Múzeumi szervezet fenntartásával gondoskodik
a kulturális javak győjtésérıl, ırzésérıl,
tudományos feldolgozásáról és bemutatásáról, a

1997. évi CXL. törvény 45. § (1)

Közgyőlés

Kikéri a Mővelıdési és Közoktatási
Minisztérium véleményét a hivatásos mővészeti
intézmény (színház, szimfonikus zenekar, énekés táncegyüttes), a közmővelıdési intézmény
(mővelıdési otthon létesítésével,
megszüntetésével, illetıleg mőködésének
szüneteltetésével, valamint az önkormányzat
által fenntartott, kétszáz fıt meghaladó
befogadóképességő mozi (videomozi)
megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati
döntés elıkészítése során.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Közgyőjteménnyel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

régészeti örökség védelmérıl.
(M-F)
Megyei múzeumot alapíthat illetve jelölhet ki a
fenntartásában lévı múzeumok közül.
(M-F)

1997. évi CXL. törvény 45. § (5)

Közgyőlés

Pályázat útján - a miniszter véleményének
kikérésével - igazgatót bíz meg, illetıleg
visszavonja a megbízást.
(M-F)

1997. évi CXL. törvény 45. § (5)

Közgyőlés

Kinevezi, illetıleg felmenti a területi, illetve a
tematikus múzeum igazgatóját a miniszter
véleményének kikérése után.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXL. törvény 46. § (2), 47. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megbízza, illetve visszavonja megbízását a
közérdekő muzeális győjtemény, illetıleg
kiállítóhely vezetıjének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXL. törvény 48. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Tájékoztatja a megyei múzeumot az
önkormányzatnak muzeális győjtemény
létesítését szolgáló győjtési tevékenység
folytatására vonatkozó döntésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Tájékoztatja a megyei múzeumot a muzeális
emlékek győjtésének megszüntetése tárgyában
hozott önkormányzati döntésrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Közli a megyei múzeummal a muzeális
győjtemény céljára győjtött anyaggal
kapcsolatban kért adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gondoskodik - a múzeumokkal azonos módon,
a megyei múzeum által hitelesített
leltárkönyvben - a győjtemény nyilvántartásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
c)

Jegyzı, Fıjegyzı

A természet és a társadalom - így az
önkormányzat területén élı nemzeti és etnikai
kisebbségek - muzeális emlékeinek győjtését,
ırzését, tudományos feldolgozását és
bemutatását köteles biztosítani.
(F-M)

1991. évi XX. törvény 108. § (2) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Egyetértési jogot gyakorol a megszőnt múzeum
anyagának elhelyezésére szolgáló más
közgyőjtemény kijelölésével kapcsolatban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 115. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Feladata a nyilvános könyvtári ellátás

1997. évi CXL. törvény 53. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

rendszerének mőködtetése.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A települési könyvtár megszüntetése esetén a
döntés elıkészítése során beszerzi és a
döntéshozó testülettel ismerteti a miniszter
véleményét.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 54. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Nyilvános könyvtár megszüntetése esetén
köteles gondoskodni a győjtemény további
könyvtári hasznosításáról.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi CXL. törvény 54. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A könyvtárakban ırzött, állami tulajdonban lévı
kulturális javak korlátozottan forgalomképesek,
elidegenítésükhöz a miniszter engedélye
szükséges.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXL. törvény 54. § (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A települési és a megyei könyvtári ellátás
biztosítása kötelezı feladata, melyet a
törvényben meghatározott formákban teljesíthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXL. törvény 64. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben megállapodás alapján a megyei
könyvtár székhelyén a települési könyvtári
feladatokat is a megyei könyvtár látja el,
kötelesek a könyvtár mőködéséhez szükséges
támogatást együttesen biztosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi CXL. törvény 64. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1997. évi CXL. törvény 68. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 5. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Mint fenntartó az e törvényben foglaltak
alapján:
- meghatározza a könyvtár feladatait és
használati szabályzatát,
- kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és
mőködési szabályzatát,
- biztosítja a feladatok ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket,
- jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó
terv(ek)et,
- az országos könyvtári szakértıi névjegyzékben
szereplı szakértık közremőködésével értékeli
a könyvtár szakmai tevékenységét,
- biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát,
- ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával
kapcsolatos más jogszabályokban
meghatározott feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles biztosítani, hogy a könyvtári és
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatást az
e rendeletben elıírt célra használják fel, és az
adott intézmény (színtér) a központi
támogatáshoz, az önrésszel együtt - a támogatási

összegnek az önkormányzat számlájára történı
megérkezésétıl számított - nyolc banki napon
belül hozzáférhessen.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Biztosítania kell a rendelkezésére bocsátott
támogatás elkülönített kezelését és analitikus
nyilvántartását annak érdekében, hogy a
támogatás tényleges felhasználása tételesen
ellenırizhetı legyen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 5. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A támogatások felhasználásáról a tárgyév
december hó 31-ei fordulónappal a mindenkori
zárszámadás keretében és rendje szerint
kötelesek elszámolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 5. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a részére megítélt
érdekeltségnövelı támogatáshoz rendelt önrészt
csökkenti, abban az esetben csak az önrész
eredeti elıirányzatának tényleges pénzügyi
teljesítése után számított érdekeltségnövelı
támogatásra jogosult, a különbözetet köteles a
központi költségvetésbe visszautalni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 5. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az érdekeltségnövelı támogatást és az ahhoz
kapcsolódó önrészt, részben vagy egészben nem
a megjelölt feladatra használta fel, akkor az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 64/B. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint
köteles eljárni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 5. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Minden év március 25-éig nyújthatja be
pályázatát a területileg illetékes Magyar
Államkincstár Területi Igazgatósága (a
továbbiakban: Igazgatóság) útján a
Minisztériumnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 6. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Minden év február 20-áig értesíti a könyvtára
által a tárgyévet megelızı esztendıben
állománygyarapításra fordított összegrıl a
területileg illetékes megyei, fıvárosi könyvtárat.
(K-V-MJV-FK)

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 7. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Minden év február 20-áig értesíti a Könyvtári
Intézetet a könyvtára által a tárgyévet megelızı
évben állománygyarapításra fordított összegrıl.
(MJV-M-F)

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 7. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Minden év március 25-éig nyújthatja be
támogatási igényét - az e rendelet melléklete
szerinti formanyomtatvány kitöltésével és csatolt

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 9. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

dokumentumok megküldésével - a területileg
illetékes Igazgatóság útján a Magyar Mővelıdési
Intézetnek.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A tulajdonában lévı muzeális emlék, illetıleg
levéltári anyag tekintetében a vagyon feletti
rendelkezési jogát a külön jogszabályoknak a
rendelkezési jog korlátozására irányuló szabályi
szerint gyakorolhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 120. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jóváhagyja az önkormányzati levéltár
munkatervét, illetıleg beszámolóját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 116. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ellátja az önkormányzati levéltár fenntartásával
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott
feladatokat, gyakorolja tulajdonosi jogait és
ellátja kötelezettségeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 117. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Egyetértési jogot gyakorol a megszőnı
önkormányzati levéltár anyagának
elhelyezésével kapcsolatban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 118. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Véleményezési jogot gyakorol az
önkormányzati levéltári anyag végleges
átadásával kapcsolatban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 118. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A területén mőködı, illetıleg mőködött
települési önkormányzati szervek és nem
központi állami szervek, valamint saját történeti
értékő iratai, továbbá az egyéb helyi jellegő
levéltári anyag átvételét, győjtését és ırzését,
feldolgozását és kutathatóságát köteles
biztosítani.
(F-M)

1991. évi XX. törvény 108. § (2) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Mővészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról dönt,
és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
(K-V-MJV-F)

1991. évi XX. törvény 109. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A döntéshez a mőalkotás mővészi értékére
vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.
(K-V-MJV-F)

1991. évi XX. törvény 109. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fıvárosban szobor, illetve emlékmő
elhelyezéséhez, áthelyezéséhez vagy
lebontásához az érintett kerületi önkormányzat

1991. évi XX. törvény 109. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Mővészettel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

egyetértése szükséges.
(FK)
Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévı
mővészeti alkotásokat, - szakvélemény
kikérésével - védeni köteles, új elhelyezés esetén
véleményezési joga van.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 109. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A mővészeti intézmények, továbbá a lakosság
mővészeti kezdeményezéseinek,
önszervezıdéseinek támogatása, a mővészi
alkotó munka feltételeinek javítása és a mővészi
értékek létrehozásának, megırzésének segítése
önként vállalt feladat lehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 121. § b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közösségi kulturális hagyományok és értékek
ápolásának, a mővelıdésre, társaséletre
szervezıdı közösségek tevékenységének, a
lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális
célok megvalósításának támogatása önként
vállalt feladata lehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 121. § a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az Alkotmányban biztosított mővelıdéshez való
jog érvényre juttatásának elısegítése érdekében
az önként vállalt helyi közszolgáltatási
feladatellátás körében megteremthetik az elıadómővészeti tevékenység feltételeit elıadómővészeti szervezet fenntartásával vagy annak
támogatásával (közszolgáltatási szerzıdés).
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi XCIX. törvény 3. § (1), (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Benyújtja az elıadó-mővészeti szervezet
fenntartójaként a nyilvántartásba vételi kérelmet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi XCIX. törvény 8. § (1)
7/2009. (III.4.) OKM rendelet 1. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A nyilvántartásba vétel és a besorolás alapjául
szolgáló adatokban bekövetkezett változást a
külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles bejelenteni az elıadó-mővészeti
államigazgatási szervnek a változástól (annak
ismertté válásától) számított tizenöt napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi XCIX. törvény 12. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A besorolást követıen évente március 31-ig
köteles a külön jogszabályban meghatározott
besorolási adatlap szerint adatot szolgáltatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi XCIX. törvény 12. § (2)
7/2009. (III.4.) OKM rendelet 5. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A támogatás rendeltetésszerő felhasználásáról a
mindenkori zárszámadás keretében és annak
rendje szerint a tárgyév december 31. napjáig

2008. évi XCIX. törvény 22. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kulturális tevékenységgel kapcsolatos feladatés hatáskör

rendje szerint a tárgyév december 31. napjáig
köteles elszámolni. A támogatásnak az adott év
december 31-én feladattal terhelt maradványával
a következı év június 30-ig kell elszámolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A 22. §-ban foglaltakon túlmenıen a
támogatásban részesült elıadó-mővészeti
szervezet fenntartójaként (amennyiben több
elıadó-mővészeti szervezetet tart fenn,
szervezetenként), a központi költségvetési
támogatás felhasználásáról a tárgyévet követı év
június 30-ig az elıadó-mővészeti államigazgatási
szerv részére szakmai és pénzügyi beszámolót
készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi XCIX. törvény 23. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Sport
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatés hatáskörök
Meghatározza a helyi sportfejlesztési
koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról.
(K-V-MJV-FK-F)

2004. évi I. törvény 55. § (1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Együttmőködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel.
(K-V-MJV-FK-F)

2004. évi I. törvény 55. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı
sportlétesítményeket
(K-V-MJV-FK-F)

2004. évi I. törvény 55. § (1) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megteremti az önkormányzati iskolai
testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F)

2004. évi I. törvény 55. § (1) d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
mőködéséhez szükséges feltételeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Segíti a területén tevékenykedı
sportszövetségek mőködésének alapvetı
feltételeit.
(F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (3) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közremőködik a sportszakemberek képzésében
és továbbképzésében.
(F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (3) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Segíti a sportági és iskolai területi
versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe
tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
különös tekintettel a családok sportjára, a
hátrányos helyzető társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjára.
(F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (3) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Adottságainak megfelelıen részt vesz a
nemzetközi sportkapcsolatokban.
(F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (3) d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ellátja az állami sportinformációs
adatszolgáltatással összefüggı területi
feladatokat.
(F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (3) e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közremőködik a sport népszerősítésében, a
mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos
sporttudományos felvilágosító tevékenység
szervezésében.
(F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (3) f)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közremőködik a sportorvosi tevékenység
feltételeinek biztosításában.
(F-M)

2004. évi I. törvény 55. § (3) g)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletben állapítják meg a helyi
adottságoknak megfelelıen a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokat és
kötelezettségeket, valamint a költségvetésükbıl a
sportra fordítandó összeget.
(V-MJV-FK)

2004. évi I. törvény 55. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az iskola nem rendelkezik tornateremmel
vagy torna szobával, a helyi települési
adottságoknak megfelelıen biztosítja a
mindennapos testedzéshez szükséges feltételeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes
rendelet 4. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartásában mőködı másik iskola,
kollégium tornatermét, tornaszobáját - kérelemre
- köteles a mindennapos testedzés céljaira
rendelkezésre bocsátani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes
rendelet 4. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fenntartásában mőködı települési
sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos
testedzés céljaira, annak teljesítéséhez szükséges
idıtartamban, az iskolával kötött megállapodás
alapján, ellenszolgáltatás nélkül köteles
biztosítani az iskola és az iskolai sportkör
részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes
rendelet 4. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 6. számú melléklet szerinti adattartalmú
adatszolgáltató lapot az illetékes megyei
(fıvárosi) önkormányzat részére köteles
megküldeni minden év december 31-ig.
(K-V-MJV-FK)

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 4. §
(6), 5. § (2), 7. § (3)

Jegyzı

A minisztérium felé történı adatszolgáltatási
kötelezettségét minden év január 15-éig teljesíti.
(F-M)

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 5. §
(5), 7. § (3)

Fıjegyzı

Megvizsgálja az adatszolgáltató lapot, hogy az
tartalmazza-e a mellékletben meghatározott
valamennyi adatot.
(F-M)

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 6. §
(1), 7. § (3)

Fıjegyzı

Ha az adatszolgáltató lap nem felel meg a
mellékletben foglaltaknak az adatszolgáltatót - 8
napos határidı tőzésével - hiánypótlásra hívja
fel.
(F-M)

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 6. §
(2), 7. § (3)

Fıjegyzı

Közúti, légi és vizi közlekedés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A közúti közlekedéssel összefüggı
önkormányzati feladatok ellátásáról
gondoskodik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 8. § (1), 9. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közlekedési hatóság rendelkezése alapján a
jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó,
reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy
eltávolítását - a kötelezett költségére és
veszélyére - elvégezheti, vagy elvégeztetheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 12. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hozzájárulása nélkül vagy attól eltérı módon
a közút területén elhelyezett reklámcélú tárgyat
vagy berendezést eltávolíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 12. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közút területén vagy a közút területén kívüli
közterületen létesített, illetıleg kijelölt
várakozóhelyen díj és pótdíj szedését rendelheti
el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 15. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott
díjat nem fizették meg, a létesített, illetıleg
kijelölt várakozóhely jogosulatlan
úthasználatának idıpontjától számított 60 napos
jogvesztı határidın belül köteles postára adni a
díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást.

1988. évi I. törvény 15. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Feladata - az érdekeltek bevonásával - a
védekezés és mentés irányítása, ha az elemi
csapás vagy rendkívüli hóakadály elhárítása
egységes, központi irányítást nem igényel
(K-V-MJV-FK-F)

1988. évi I. törvény 16. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester

A település területén levı taxiállomások
igénybevételének rendjét rendeletben állapíthatja
meg.
(K-V-MJV-F)

1988. évi I. törvény 19. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kezeli a helyi közutakat, ha azt nem adta
koncesszióba, ill. nem kötött rá üzemeltetési,
karbantartási szerzıdést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 33. § (1) c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A településrendezési tervek figyelembevételével
osztályba sorolja a helyi közutakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. §
(6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladata a helyi közútnak a 2. § (2)
bekezdésében meghatározott útosztályok
valamelyikébe történı besorolása - a
településrendezési tervvel összhangban -.
(K-V-MJV-FK-F-M)

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. §
(7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a közút területén kijelölt várakozóhelyen,
várakozási vagy korlátozott várakozási
övezetben díjat szednek, a kihelyezett
tájékoztatást adó táblán, az alatta elhelyezett
kiegészítı táblán, illetve külön szöveges
tájékoztató táblán - fel kell tüntetnie az e
bekezdésben meghatározott adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 8. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények
vagy a baleseti helyzet jelentısebb változása
esetén, de legalább ötévenként - felül kell
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 34. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Jogosult a kezelésében lévı közúton álló, ill.
tárolt jármővek elszállítására a 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendeletben meghatározott
feltételek fennállása esetén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 59. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közút használatában érdekelt természetes és
jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságokkal az alapvetıen lakossági
érdeket szolgáló közút építésére együttmőködhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 31. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az útépítési együttmőködésben az érdekeltek
több mint kétharmada részt vesz - az abban részt

1988. évi I. törvény 31. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

több mint kétharmada részt vesz - az abban részt
nem vevı, de a közút használatában érdekelt
természetes és jogi személyt, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságot a résztvevık által
vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig - a
rendeletében meghatározott módon - útépítési
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Közgyőlés

Az általa kezelt közutak tekintetében
gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos
közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete
esztétikus és kulturált legyen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 34. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kialakítja a közút forgalmi rendjét, ha
jogszabály másként nem rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 34. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közutat, annak mőszaki, minıségi, forgalmi,
baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét
meghatározó jelzéseket köteles nyilvántartani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 34. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közút megrongálódását köteles haladéktalanul
kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát
veszélyeztetı helyzetet elhárítani. A kijavításig
és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a
forgalomban részt vevıket a veszélyre
figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy
súlykorlátozást elrendelni, illetıleg a közutat
lezárni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 34. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Azt, aki a közúti forgalom biztonságát,
zavartalanságát
a) a közút, annak mőtárgya, tartozéka
beszennyezésével,
b) közúti jelzés vagy egyéb tárgy - hozzájárulás
nélkül vagy attól eltérıen - elhelyezésével,
eltávolításával, megváltoztatásával
vagy más hasonló módon sérti, vagy
veszélyezteti, felszólítja az eredeti állapot
helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az
azt elıidézı magatartástól való tartózkodásra.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 2/A. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó
eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni
védekezésrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 34. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles megtéríteni a közút kezelési
kötelezettségének megszegésével okozott kárt a
polgári jog általános szabályai szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 35. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Útellenıri szolgálatot mőködtet.

1988. évi I. törvény 45. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Figyelemmel kíséri a közút állapotát, tisztaságát,
nem közlekedési célú igénybevételét.
(K-V-MJV-FK-F)

1988. évi I. törvény 45. § (2) a)

Útellenır

Ellenırzi a közúti jelzések láthatóságát, épségét
és mőködését.
(K-V-MJV-FK-F)

1988. évi I. törvény 45. § (2) b)

Útellenır

Ellenırzi a közút mellett végzett - a közút
forgalmát érintı - tevékenységet.
(K-V-MJV-FK-F)

1988. évi I. törvény 45. § (2) c)

Útellenır

Beszerzi és továbbítja a közúttal és a
forgalommal kapcsolatos információkat.
(K-V-MJV-FK-F)

1988. évi I. törvény 45. § (2) d)

Útellenır

Feladata a közúti forgalom biztonsága
érdekében az általa elvégezhetı halaszthatatlan
intézkedések megtétele, egyébként az intézkedés
szükségességérıl a kezelı haladéktalan
értesítése.
(K-V-MJV-FK-F)

1988. évi I. törvény 45. § (2) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Engedélyezi a járdák és a gyalogutak építését,
korszerősítését és megszüntetését (elbontását),
valamint lefolytatja ezek nem közlekedési célú
igénybevételével kapcsolatos közlekedési
hatósági eljárásokat.
(K-V-MJV-FK)

1988. évi I. törvény 29. § (9)

Jegyzı

A fıvárosi kerületi önkormányzatok
tulajdonában levı közutak építését,
korszerősítését, forgalomba helyezését és
megszüntetését (elbontását) engedélyezi.
(F)

1988. évi I. törvény 29. § (10)

Fıjegyzı

Az építtetıt - határidı kitőzésével hiánypótlásra szólítja fel, ha az út építése iránti
kérelem és mellékletei nem felelnek meg a
rendelet 12. § (1) és a 8. § (2) bekezdésében
foglaltaknak.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 12. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építési engedély kérelem elbírálása során
megvizsgálja a rendelet 13. §-ban foglaltakat.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 13. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben helyszíni szemle tartása szükséges,
errıl az építtetıt, a tervezıt, az útkezelıket,
tulajdonosokat, az érintett ingatlan
tulajdonosokat, szakhatóságokat és a

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 14. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

közmőveket a kitőzött idıpont elıtt legalább 8
nappal írásban értesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F)
Az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
megadásának feltételei nem állnak fenn.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építési engedélyt kézbesítés útján közli az
építtetıvel, a közúti közlekedésrıl szóló 1988.
évi I. törvény 29/B. §-a (2) bekezdésének a)
pontjában meghatározott ügyféllel, a tervezıvel,
az eljárásban közremőködı szakhatóságokkal, a
közmővekkel, valamint az útkezelıvel
(tulajdonossal).
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 16. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a 2. § (2) bekezdésének b) és c)
pontjában megjelölt ingatlantulajdonosok száma
a 30 fıt meghaladja, az építési engedély
hirdetményi úton is közölhetı, ha az ügyfeleket
az eljárás megindításáról is hirdetményi úton
értesítették.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 16. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az építési engedély jogerıs és végrehajtható,
a hatóság a terv engedélyezési záradékkal ellátott
két példányát az építtetınek megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 16. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építési engedély érvényességi idejét három
évnél rövidebb - de legalább egy évi idıtartamban is megállapíthatja, ha a közlekedés
biztonsága, környezetvédelmi engedély, továbbá
a szakhatóságok elıírásai indokolják
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 17. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építési engedély érvényességi idejét - az
érvényességi idı lejárta elıtt - az építtetı
kérelmére legfeljebb két alkalommal, egy-egy
évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély
megadásának idıpontjában hatályos
jogszabályok vagy körülmények nem változtak
meg, vagy a változás az érvényességi idı
meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 17. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építtetı jogutódlásáról határozatban
rendelkezik.

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 17. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

1988. évi I. törvény 29/A. § (1)
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 19. §,
26. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
Az engedély nélküli útépítés, illetve az engedély
nélküli használatbavétel esetén az építtetıt
határozattal bírság megfizetésére kötelezi.
(K-V-MJV-FK-F)

Az elkészült építmény forgalomba helyezését
engedélyezi, ha az építmény az építési
engedélynek megfelelıen épült meg,
rendeltetésszerő használatra alkalmas és kielégíti
a forgalombiztonsági követelményeket.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 20. §
(1), 21. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A forgalomba helyezési engedély megadása
elıtt, a mőszaki átadás-átvételi eljárás
befejezését követıen helyszíni szemlét tart.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 20. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Indokolt esetben - kérelemre - a közremőködı
szakhatóságok hozzájárulása esetén az építményt
vagy annak egy részét meghatározott idıtartamra
az építési munka teljes befejezése elıtt, a
mőszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével
egyidejőleg, ideiglenesen forgalomba helyezheti
a forgalombiztonsági és a környezetvédelmi
engedélyben foglalt követelmények
maradéktalan maradéktalan érvényesülése
esetén, ha azt forgalomszervezési érdekek
indokolják és az építmény vagy annak egy része
egyébként rendeltetésszerő használatra alkalmas.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 25. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ideiglenes forgalomba helyezés idıtartamát a
forgalmi igények és az építés ütemezésének
figyelembevételével határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 25. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az építtetıt a forgalomba helyezési engedély
benyújtására kötelezi, ha az engedélyhez kötött
építményt a hatóság engedélye nélkül a
közforgalom számára használatba vették.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 26. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az engedély nélkül használatba vett építményt
az építtetı költségére a forgalombehelyezési
eljárás jogerıs befejezéséig lezárhatja.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 26. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az engedély nélkül használatba vett úton a
közlekedés forgalombiztonsági szempontból
veszélyes, az utat az építtetı költségére és
felelısségére lezárja.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 26. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az engedélyhez kötött építési munkát
engedély nélkül, vagy attól eltérı módon
végezték, kérelemre, fennmaradási engedélyt
adhat.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 27. §
(1), (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fennmaradási engedély iránti kérelem

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 27. §

Jegyzı, Fıjegyzı

elbírálása során meg kell vizsgálnia a rendelet
27. § (5) bekezdésben foglaltakat.
(K-V-MJV-FK-F)

(2)

Ha a kötelezettség ellenére nem kér
fennmaradási engedélyt az építtetı, annak
benyújtására kötelezi vagy az eljárást hivatalból
folytatja le.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 27. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a szabálytalanul épült út fennmaradása nem
engedélyezhetı, illetve a kérelmezı az elıírt
átalakításokat határidıre nem végzi el, az út
megszüntetését rendeli el.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 28. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az út megszüntetésérıl szóló határozatban
rendelkeznie kell a megszüntetett út területének
ingatlan-nyilvántartási rendezésére irányuló
kötelezésrıl is.
(K-V-MJV-FK-F)

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 30. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi közúthálózatok fejlesztésének
tervezésénél biztosítani kell kapcsolódásukat az
országos közúthálózathoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 5. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó
tervet a közlekedési hatósággal egyeztetni kell.
(K-V-MJV-F-M)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 5. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi közúthálózat fejlesztési tervét a
településszerkezeti terv részeként jóváhagyja.
(K-V-MJV-M)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 5. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi közúthálózat fejlesztési tervét a kerületi
önkormányzatokkal történt egyeztetést követıen
a Fıvárosi Keretszabályozási Kerettervvel
összehangoltan jóváhagyja.
(F)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 5. § (6)

Közgyőlés

A közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként
felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani
kell.
(K-V-MJV-F-M)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 5. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az elemi csapás vagy rendkívüli hóakadály
elhárítása egységes, központi irányítást nem
igényel, irányítja a védekezést és mentést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 16. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester

Külterületen a közút tengelyétıl számított ötven
méteren, autópálya, autóút és fıútvonal esetén
száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, kı,
kavics, agyag, homok és egyéb ásványi
nyersanyag kitermeléséhez hozzájárul.

1988. évi I. törvény 42/A. § (1) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Külterületen a közút területének határától
számított tíz méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához hozzájárul.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 42/A. § (1) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az eredeti állapot helyreállítására, vagy a közút
állagának és a forgalom biztonságának védelme
érdekében szükséges munkák elvégzésére
kötelezheti azt, aki a törvény 42/A. § (1)
bekezdésében foglaltakat megszegi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 42/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közlekedés résztvevıit a közlekedés
biztonságát és zavartalanságát jelentısen
befolyásoló körülményekrıl tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 3. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közút lezárására vagy forgalmának
korlátozására (elterelésére) jogosult a közúton
folyó munka, a közút állagának védelme, a
közúti forgalom biztonsága miatt. A közút
lezárása vagy forgalmának korlátozása
érdekében kihelyezett közúti jelzéseket a munka
befejezésekor, illetıleg az ok megszőnésekor
haladéktalanul el kell távolítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 14. § (1) a), 14. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közút felbontásához annak területén, az alatt
vagy felett építmény vagy más létesítmény
elhelyezéséhez a közút területének egyéb nem
közlekedési célú elfoglalásához hozzájárul.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 36. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közút területén, az alatt vagy felett levı
építmények felújítását az út korszerősítésével
vagy felújításával összehangoltan kell elvégezni.
Út felújítása, korszerősítése esetén köteles az
építményt, illetıleg az útcsatlakozást érintı
munkákat az eredeti színvonal mértékéig
elvégezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 30. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
való hozzájárulást megtagadja az e bekezdésben
meghatározott esetekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közút hozzájárulás nélküli vagy a
hozzájárulásban foglaltaktól eltérı igénybevétele
esetén fizetendı pótdíj megállapítását kéri a
közlekedési hatóságtól. A kérelemhez csatolni
kell az e §-ban felsoroltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. §
(7)-(8)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kérelmezi a közlekedési hatóság eljárását, ha a
közutat nem közlekedési célból a hozzájárulása
nélkül, vagy a hozzájárulásban elıírt feltételektıl
eltérıen vették igénybe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 37. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Útcsatlakozás létesítéséhez hozzájárul. A
hozzájárulás kérdésében 30 napon belül köteles
nyilatkozni. E határidı - indokolt esetben - egy
ízben további 30 nappal meghosszabbítható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 39. § (1)
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7/A. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hozzájárulás megadásáról vagy
megtagadásáról szóló nyilatkozatában köteles a
kérelmezıt tájékoztatni arról, hogy a döntés
felülvizsgálatát a közlekedési hatóságtól kérheti.
A hozzájárulás megtagadását köteles írásban
megindokolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7/A. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közlekedés biztonsága érdekében
felszólíthatja a törvény 41. § (1) bekezdésben
megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát
(kezelıjét) annak felújítására korszerősítésére
vagy megszüntetésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 41. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Azt, aki az 1988. évi I. törvény 42. §-ának (1)
bekezdésében foglalt szabályt megszegi,
felszólítja a tevékenység megszüntetésére vagy a
közlekedés biztonsága, illetıleg a közút
állagának védelme érdekében szükséges
intézkedés megtételére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 31. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ingatlan tulajdonosát az elıírt
kötelezettségek elmulasztása esetén a közlekedés
biztonsága, illetıleg a közút állagának védelme
érdekében szükséges intézkedések megtételére
felszólíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 33. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az utak forgalmának szabályozása - a rendelet
3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és
eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben
meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel a
feladata, amennyiben az út kezelıje.
(K-V-MJV-FK-F)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az országos közutat keresztezı, illetıleg ahhoz
csatlakozó helyi közúton, valamint a helyi
közutat keresztezı az útkeresztezıdés
szabályozása miatt szükséges közúti jelzéseket a
keresztezı út kezelıjének a keresztezett út

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

kezelıje által meghatározott feltételeknek
megfelelıen köteles elhelyezni. és kivételekkel a
feladata, amennyiben az út kezelıje.
(K-V-MJV-FK-F)
Gondoskodik a gyalogos-átkelıhelyek
megvilágításáról, a gyalogos-átkelıhelyhez
vezetı szilárd burkolatú járda, gyalogút és
gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy
padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos
biztonsági berendezések létesítésérıl és
fenntartásáról, valamint a gyalogosok részére
szolgáló vasúti gyalogos-átkelıhely létesítésérıl.
Viseli a létesítési, elhelyezési, építési,
áthelyezési, fenntartási és jogszabályban
meghatározott üzemeltetési költségeket, ha
jogszabály másként nem rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (5),
(10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közúti jelzésekrıl nyilvántartást vezet.

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közúthálózatba tartozó utak lakott területen
belüli teljes szakaszán vagy annak egy részén a
település lakókörnyezetének védelme érdekében
- a területi közlekedési hatóság, valamint a
hatáskörrel rendelkezı közlekedésrendészeti
szerv állásfoglalása ismeretében - a 7,5 tonna
megengedett össztömeget meghaladó
tehergépkocsik behajtását - idıszakos vagy
állandó jelleggel - korlátozhatja, a 3,5 tonna
megengedett össztömeget meghaladó
tehergépkocsik, vontatók, mezıgazdasági
vontatók és lassú jármővek közlekedését tiltó
korlátozott forgalmú övezetet (zóna) alakíthat ki,
valamint e korlátozások esetében a célforgalmi
közlekedést megengedı szabályozást vezethet be
az e §-ban meghatározott feltételek együttes
fennállása esetén.
(K-V-MJV-F)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kezdeményezheti az intézkedés megtételét,
továbbá korlátozott forgalmú övezet (zóna)
környezetvédelmi okok miatti kijelölését a zajés rezgésterhelésre vagy a veszélyes
légszennyezettség mértékére vonatkozó, annak
készítésére jogosult szakértı véleménye
birtokában, ha a szakértıi vélemény szerint a
mért értékek az emberi egészségre és
környezetre ártalmas, külön jogszabályban
megállapított határértéket meghaladják.
(K-V-MJV-FK-F)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kijelölt orvos várakozási engedélyére rájegyzi
a várakozási engedélynek - az ÁNTSZ városi

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 14/A. §
(2) a)-c)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(fıvárosi kerületi) intézete által javasolt a) idıbeli hatályát (naptári idıszak),
b) az orvosi ellátáshoz elengedhetetlenül
szükséges területi hatályát,
c) a várakozás megengedett idıtartamát, amely
legfeljebb 4 óra lehet.
(K-V-MJV-FK)
Törzsvagyonának részét képezı közutak és
mőtárgyaik mőködtetésére koncessziós
pályázatot írhat ki a törvényben meghatározottak
szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1988. évi I. törvény 9/B. § (2), (4) b), (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A nyilvános repülıtér - a közös felhasználású
katonai és polgári repülıtér kivételével - és a
polgári célú nem nyilvános repülıtér létesítésére,
fejlesztésére és megszüntetésére kiadandó
engedélyhez egyetértését vagy egyet nem értését
fejezi ki.
(K-V-MJV-F)

1995. évi XCVII. törvény 37. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közös felhasználású katonai és polgári repülıtér
és az állami repülések céljára szolgáló repülıtér
létesítésére, fejlesztésére és megszüntetésére
irányuló engedély elıtt véleményt nyilvánít.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi XCVII. törvény 37. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hajózási létesítményekkel kapcsolatosan
szakhatóságként közremőködik az e rendelet
alapján lefolytatott eljárásokban (az üzemben
tartási engedélyezési eljárás kivételével)
(K-V-MJV-FK-F)

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

Ellenırzi a 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben
foglaltak megtartását a hatáskörükre vonatkozó
szabályok szerint.
(K-V-MJV-F)

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 25. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi közszolgáltatást megvalósító komp- és
révközlekedés - önkormányzati hatáskörbe
tartozó - mőködıképességének és fejlesztésének
biztosítása.
(K-V-MJV-FK-F)

2000. évi XLII. törvény 3. § (1) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A rendezési tervek készítésénél és elfogadásánál
a létesítendı kikötı mőködtetéséhez szükséges
és megfelelı parti terület kijelölése, az
igénybevétel feltételeinek tervezhetı módon,
hosszú távra történı meghatározása, a megyei
területfejlesztési tanács - a fıvárosban a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács bevonásával.
(K-V-MJV-FK-F)

2000. évi XLII. törvény 3. § (1) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Személyforgalomban menetrend szerinti helyi

2000. évi XLII. törvény 3. § (2)

Képviselı-testület,

közszolgáltatást végzı hajózási engedélyes
részére mőködési támogatást nyújthat, amellyel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket
szerzıdésben kell rögzíteni.
(K-V-MJV-FK-F)

Közgyőlés

Vasúti közlekedés
Feladat, besorolás
Önként vállalt feladata lehet:

Jogszabály

Címzett

2005. évi CLXXXIII. törvény 5. § (1),
(2)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A helyi vasúti közszolgáltatásból a helyi érdekő
vasúti közszolgáltatásnak a térségi vasúti
közszolgáltatás keretében történı lebonyolítása,
a helyi vasúti közszolgáltatásnak az
önkormányzat közigazgatási határán kívülre
történı kiterjesztése, a térségi vasúti
közszolgáltatás közös mőködtetése feltételeinek
biztosítására vonatkozóan - írásban együttmőködési megállapodást köthet a
közlekedésért felelıs miniszterrel
(K-V-MJV-F)

2005. évi CLXXXIII. törvény 5. § (3)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Helyi közforgalmú vasúti társaságot alapíthat.

2005. évi CLXXXIII. törvény 16. § (2)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Jóváhagyja a helyi vasúti közszolgáltatási
menetrendet.
(K-V-MJV-F)

2005. évi CLXXXIII. törvény 17. §

Képviselı-testület
Közgyőlés

Az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe
utalt közszolgáltatási kötelezettség ellátásra

2005. évi CLXXXIII. törvény 27. § (9)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

a) a helyi közforgalmú vasúti közlekedés
fejlesztésére vonatkozó - az országos, a
térségi és az elıvárosi közforgalmú vasúti
közlekedéssel, valamint az épített és
természeti környezet védelmével
összehangolt, a fejlett információs és
kommunikációs technológiák alkalmazására
alapozott - koncepciók jóváhagyása, valamint
azok végrehajtásának megszervezése,
b) az önkormányzat tulajdonában lévı vasúti
pályák, valamint a helyi vasúti közszolgáltatás
fejlesztése, mőködtetése,
c) helyi közforgalmú vasúti társaság alapítása,
d) a helyi vasúti közszolgáltatás hatósági árainak
a megállapítása,
e) a helyi vasúti közszolgáltatás - menetrend
jóváhagyásával történı - megállapítása,
valamint a 27. § (8) bekezdése szerinti
szerzıdés megkötése.
(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-F)

vonatkozó tevékenység végzésére az érintett
helyi közforgalmú vasúti társasággal köthet
szerzıdést. A vasúti közszolgáltatási
szerzıdésre, illetve a vasúti társaság és az
önkormányzat képviselı-testületének a vasúti
közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos
feladataira az (1)-(8) bekezdésben meghatározott
rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni.
(K-V-MJV-F)
Az érintett országos, térségi, elıvárosi vagy
helyi vállalkozó vasúti társasággal a
közszolgáltatási menetrendben nem szereplı
közszolgáltatási tevékenység ellátására
szerzıdést köthetnek. A szerzıdésre a (2)-(8)
bekezdésekben meghatározott rendelkezéséket
kell megfelelıen alkalmazni.
(K-V-MJV-F)

2005. évi CLXXXIII. törvény 27. § (10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kezdeményezheti a 27. § (11) bekezdése
szerinti esetben az 53/C. § (2) bekezdés szerinti
eljárást a vasúti igazgatási szervnél.
(K-V-MJV-F)

2005. évi CLXXXIII. törvény 53/C. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által
érintett ingatlanok jegyzékét helyi vasúti
pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén
rendeletben teszi közzé.
(K-V-MJV-F)

2005. évi CLXXXIII. törvény 44. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Személyszállítási közszolgáltatás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítással kapcsolatos feladat és
hatáskörök
Helyi közlekedésben feladata a közforgalmú
közlekedés részeként a lehetı legmagasabb
színvonalú menetrend szerinti autóbuszközlekedés biztosítása az utazási igények és a
rendelkezésre álló pénzügyi lehetıségek
figyelembevételével.
(K-V-MJV-F)
Az önkormányzatok vagy társulásaik és a
miniszter
a) helyi személyszállítás helyközi (távolsági)
járattal történı lebonyolítására,
b) helyi járattal közigazgatási határon kívül
végzett személyszállításra,
c) helyközi (távolsági) járat közös
üzemeltetésére
írásban megállapodhatnak.

2004. évi XXXIII. törvény 3. § (1), (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

2004. évi XXXIII. törvény 3. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-F)
A (4) bekezdés szerinti megállapodásban a
közszolgáltatás valamennyi feltételét - kiemelten
a menetrendre, annak módosítására, a
díjrendszerre és a szolgáltató esetleges
veszteségeinek ellentételezésére vonatkozó
rendelkezéseket - meg kell határozni.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 3. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szolgáltató megállapodás szerinti megbízására
helyi járat esetén jogosult.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 3. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

2004. évi XXXIII. törvény 4. § (1) a)-c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátása
során az ellátásért felelısök kötelesek egymással
is együttmőködve biztosítani, hogy a helyi és
helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés
együttesen, továbbá a közforgalmú kötöttpályás
és vízi közlekedéssel integrált közlekedési
rendszert alkosson az egyes közlekedési módok
közötti ésszerő munkamegosztással és a
közpénzek lehetı legtakarékosabb
felhasználásával.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 4. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közszolgáltatási feladatokat és a kapcsolódó
követelményeket a következı szempontok
figyelembevételével kell meghatározni:
a) a lakosság életviteléhez tartozó
intézményrendszer elérhetısége, eljutási
lehetıségek a centrumokba
(településközpontokba), vonzásközpontokba a
lakosság utazási igényeinek megfelelıen,
b) a településfejlesztési és területfejlesztési

2004. évi XXXIII. törvény 5. § a)-h)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladatkörébe tartozik:
a) a közszolgáltatási feladatok és az azokkal
összefüggı követelmények meghatározása
adott területre (területrészre, hálózatra,
vonalcsoportra, vonalra vagy járatra) és a
szolgáltatóval szemben;
b) a közszolgáltatási feladatok ellátására
leginkább megfelelı, a legszínvonalasabb és a
köz számára legkevésbé költséges
szolgáltatást kínáló, legalkalmasabb
szolgáltató kiválasztása és megbízása, a
szolgáltató tevékenységének folyamatos
figyelemmel kísérése és ellenırzése;
c) társadalmilag indokolt utazási igények
kielégítését szolgáló, de üzleti alapon
jövedelmezıen nem biztosítható szolgáltatás
esetén a szolgáltató közszolgáltatási feladatra
kötelezése és az abból származó
veszteségeinek kiegyenlítése.
(K-V-MJV-F)

igények,
c) a szolgáltatások minıségével szemben
támasztott elvárások (pl. eljutási sebesség,
gyakoriság, pontosság, megbízhatóság,
zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság),
d) a mozgásukban korlátozott személyek utazási
lehetıségei,
e) a szolgáltatások közötti összhang és a
szolgáltatók közötti együttmőködés a
menetrend, az átszállási lehetıségek, a
jegyrendszer és az utastájékoztatás
tekintetében,
f) a jármővek és szolgáltatási infrastruktúra
színvonala, azok használata, környezeti
hatások,
g) a személyzettel szembeni elvárások,
foglalkoztatási feltételek,
h) a szolgáltatások ráfordításigénye.
(K-V-MJV-F)
Belföldi menetrend szerinti személyszállítással a közforgalmú kötöttpályás közlekedést
helyettesítı autóbuszjáratokkal végzett (15. §) és
a kabotázs (16. §) személyszállítás kivételével - a
szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerzıdés
keretében bízható meg.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közszolgáltatási szerzıdés - a 8. §-ban
meghatározott kivételekkel - a verseny
tisztaságát és átláthatóságát bárki számára
biztosító nyilvános pályázati eljárás nyertesével
köthetı.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A pályázati felhívást az e bekezdésben
meghatározott tartalommal, idıben és helyen
közzé kell tenni.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 6. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A pályázati kiírásnak a felhívásban szereplı
információkon túl tartalmaznia kell:
a) az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és
a minimális közszolgáltatási követelményeket,
b) a tevékenység végzésének jogszabályban
meghatározott és egyéb feltételeit,
c) a tevékenység végzésével együtt járó
szolgáltatói jogosultságokat és
kötelezettségeket,
d) a szolgáltató tevékenységét érintı más
szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatást,
e) a szolgáltató birtokába vagy használatába
kerülı létesítmények, eszközök
meghatározását, azok mőködtetésének és
használatának feltételeit,
f) az ellátásért felelıs szolgáltatóval szembeni
jogosultságait és kötelezettségeit,

2004. évi XXXIII. törvény 6. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

jogosultságait és kötelezettségeit,
g) tájékoztatást a korábbi szolgáltató által
nyújtott szolgáltatásokról, annak
teljesítményeirıl és az általa alkalmazott díjés jegyrendszerrıl,
h) az alvállalkozó közremőködésére vonatkozó
feltételeket,
i) a közszolgáltatási szerzıdés módosításának,
felmondásának feltételeit,
j) minden olyan további feltételt, amelyet az
ellátásért felelıs a közszolgáltatási
szerzıdésben érvényesíteni kíván.
(K-V-MJV-F)
A pályázati kiírásban szereplı feltételeket és a
pályázat elbírálásának szempontjait az 5. §-ban
foglaltak alapján kell meghatározni. A feltételek
körében a szolgáltató kötelezettségeként
elıírhatja a letelepedést, a korábbi szolgáltató
munkavállalóinak, illetıleg azok meghatározott
körének meghatározott feltételekkel történı
átvételét, továbbá alvállalkozó meghatározott
mértékő bevonását a közszolgáltatásba, az
alvállalkozó személyének megjelölése nélkül.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 6. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A pályázók többváltozatú ajánlat tételére is
felkérhetık. Hálózatra, hálózatrészre vagy
vonalcsoportra vonatkozó pályázat esetén, az
ellátásért felelıs az érvényes pályázatok alapján a pályázati kiírásban meghatározott módon elıminısítéssel élhet és annak eredményétıl
függıen tárgyalást kezdeményezhet az
alkalmasnak minısített pályázókkal benyújtott
ajánlatuk részleteirıl. A pályázat nyertesének
csak az összességében legelınyösebb ajánlatot
tevı pályázó nyilvánítható.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 6. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A pályázatok elbírálásáról beérkezett pályázatok
adatait összegzı és a döntés részletes indoklását
ismertetı emlékeztetıt kell készítenie a pályázat
eredményének kihirdetéséig. Az emlékeztetınek
tartalmaznia kell a kiválasztott szolgáltató
alkalmasságát igazoló tényeket, a megfelelı
színvonalú szolgáltatás nyújtásának garanciáit és
amennyiben van ilyen - a szolgáltatót a
közszolgáltatási kötelezettség ellátása fejében
megilletı veszteség-kiegyenlítés mértékét. Az
emlékeztetıt a pályázattal összefüggı
valamennyi dokumentummal együtt a
közszolgáltatási szerzıdés megkötésétıl
számított 10 évig meg kell ıriznie. Az
emlékeztetıben foglaltakra mint közérdekő
adatokra külön jogszabály rendelkezéseit kell
alkalmazni.

2004. évi XXXIII. törvény 6. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-F)
Pályázat kiírásának mellızésével, nyilvános
ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében bízható
meg a szolgáltató, ha az igényelt közszolgáltatás
egyetlen járatra vagy vonalra korlátozódik és a
szolgáltató pénzügyi ellentételezésre - ide nem
értve a fogyasztói árkiegészítést - nem válik
jogosulttá. Az ajánlatkérésen alapuló eljárásra
egyebekben a 6. § rendelkezéseit kell
megfelelıen alkalmazni.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Pályázat nélkül, közvetlenül bízhat meg
szolgáltatót a szolgáltató által kezdeményezett,
korábban nem biztosított közszolgáltatásra, ha az
valós utazási igények ésszerő kielégítését
szolgálja és nem jár együtt más szolgáltató
közszolgáltatási szerzıdésben rögzített jogainak
sérelmével vagy mőködıképességének
veszélyeztetésével.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közvetlenül bízza meg közszolgáltatással az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló
szolgáltatót, ha
a) a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló
eljárás megfelelı pályázat, illetve ajánlat
hiányában eredménytelenül zárult,
b) a szolgáltatás megkezdése a pályázati vagy
ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében
kiválasztott szolgáltatóval ellehetetlenült,
c) a korábbi szolgáltatóval megkötött
közszolgáltatási szerzıdés azonnali vagy idı
elıtti felmondásának van helye,
d) egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás
folyamatossága.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 8. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A (2) bekezdésben említett esetekben a
megbízás közszolgáltatási szerzıdés
megkötésével vagy annak közös megegyezésen
alapuló módosításával új eljárás
lebonyolításához elegendı idıtartamra, de
legfeljebb 1 évre szólhat.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 8. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésrıl a
6. § (6) bekezdésében foglaltak megfelelı
alkalmazásával emlékeztetıt kell készíteni.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 8. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az (1)-(2) bekezdésben foglalt eseteken túl a
belsı szolgáltató pályáztatás nélkül is
megbízható a szolgáltatás elvégzésével,
amennyiben a szolgáltatást közszolgáltatási

2004. évi XXXIII. törvény 8. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

szerzıdés keretében már 2008. december 31-én
is nyújtja.
(K-V-MJV-F)
A közszolgáltatási szerzıdés határozott
idıtartamra, de legfeljebb a tevékenység
megkezdésének napjától számított 10 évre
köthetı meg, azzal, hogy a közszolgáltatási
szerzıdés idıtartama legfeljebb a
közszolgáltatási szerzıdés idıtartama legfeljebb
a közszolgáltatási szerzıdés eredeti
idıtartamának felével meghosszabbítható.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 9. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közszolgáltatási szerzıdés aláírására jogosult.

2004. évi XXXIII. törvény 9. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester

A szerzıdésnek az e bekezdésben foglaltakat
kell tartalmaznia.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 9. § (2) a)-j)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közszolgáltatási kötelezettséget abban az
esetben tarthat fenn vagy rendelhet el, ha
a) az adott közszolgáltatás biztosítását a köz
érdeke megköveteli, és
b) a közszolgáltatás gazdaságos ellátása más
módon nem biztosítható, továbbá
c) a szolgáltatónak kiegyenlíti a közszolgáltatási
kötelezettségbıl eredı valós veszteségét.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 10. § (3) a)-c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó
döntést megelızıen köteles megvizsgálni a
közszolgáltatási feladat más közlekedési
eszközzel, más szolgáltatóval vagy más
üzemeltetési feltételekkel történı ellátásának
lehetıségét, és az összességében legkedvezıbb
megoldást választani. A döntésig, de legfeljebb
egy évig a szolgáltatónak a közszolgáltatást
változatlan feltételekkel biztosítania kell.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 10. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Belföldi különcélú menetrend szerinti járatra
szóló engedély kiadására helyi személyszállítás
esetén jogosult.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 14. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Járati engedély abban az esetben adható ki, ha a
járat üzemeltetése nem jár más szolgáltató
közszolgáltatási szerzıdésben foglalt jogainak
sérelmével, továbbá mőködıképességének
veszélyeztetésével.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 14. §(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közforgalmú kötöttpályás közlekedést

2004. évi XXXIII. törvény 15. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-F)

helyettesítı autóbuszjárat üzemeltetésére szóló
járati engedélyt helyi közforgalmú vasúti
személyszállítás helyettesítése esetén kiadja.
(K-V-MJV-F)
Az engedély kiadása mőszaki indok esetén nem
tagadható meg, azonban a szolgáltatás csak olyan
- a menetrendi idıpontokra és a megállóhelyek
igénybevételére vonatkozó - feltételekkel
engedélyezhetı, amelyek más szolgáltató
közszolgáltatási szerzıdésben rögzített jogait
nem sértik és mőködıképességét nem
veszélyeztetik.
(K-V-MJV-F)

2004. évi XXXIII. törvény 15. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Vízügy
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Vízgazdálkodással összefüggı feladat- és
hatáskörök
A helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére
vonatkozó - a vízgazdálkodás országos
koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti
programokkal összehangolt tervek kialakítása és
végrehajtása.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi víziközmővek mőködtetése, a
koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a
koncessziós szerzıdés megkötése.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közmőves vízellátás körében a települési
közmőves vízszolgáltatás korlátozására
vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás
rendjének megállapításáról való gondoskodás.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos
önkormányzati hatósági feladatok ellátása.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) d)

Jegyzı

A természetes vizek fürdésre alkalmas
partszakaszainak és azzal összefüggı
vízfelületének kijelölése.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyben szokásos módon minden évben
tájékoztatja a lakosságot:
a) az engedélyezett fürdıvizekrıl,
b) a kijelölt fürdıhelyekrıl,
c) a fürdési tilalom elrendelésérıl,
d) a fürdési tilalom feloldásáról.

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 11. §
(4)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvízés belvízelvezetés.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) f)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A vízgazdálkodási tevékenységek, mint
közfeladatok (közszolgáltatások) körében köteles gondoskodni:
a) a települések lakott területén az
ivóvízminıségő vízre vonatkozó elıírásoknak
megfelelı ivóvízellátásról;
b) a 2000 lakosegyenértékkel jellemezhetı
szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken
a keletkezı használt vizek (szennyvizek)
szennyvízelvezetı mővel való
összegyőjtésérıl, tisztításáról, a tisztított
szennyvíz elvezetésérıl, illetıleg a más
módon összegyőjtött szennyvíz, továbbá a
szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének
megszervezésérıl;
c) a b) pontban meghatározott feladatok
ellátásáról a lakosegyenértéktıl függetlenül
azokon a területeken, amelyeket a vízbázisok,
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelmérıl,
továbbá a felszín alatti vizek minıségét érintı
tevékenységekkel összefüggı egyes
feladatokról szóló jogszabályok határoznak
meg;
d) a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény
szerint nem közmővel összegyőjtött
szennyvizek ártalom mentes elhelyezésének
szervezésérıl és ellenırzésérıl.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 4. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kiadja a hatósági engedélyt a vizek medrében,
valamint a közcélú vízilétesítmények
vízterületén - a víz, illetıleg a közcélú
vízilétesítmény tulajdonosának (kezelıjének)
hozzájárulásával - vízi állás létesítéséhez, a
külön jogszabályban meghatározott esetekben
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(1) a)

Jegyzı

Kiadja a hatósági engedélyt az 500 m3/év
mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi,
kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló
létesítmény megépítéséhez,
használatbavételéhez, átalakításához és
megszüntetéséhez.
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(1) b)

Jegyzı

Kiadja a hatósági engedélyt olyan kút
létesítéséhez, használatbavételéhez és
megszüntetéséhez, amely a létesítı házi

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(1) c)

Jegyzı

vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedı
kielégítését szolgálja, valamint - parti szőréső és
a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül - kizárólag a talajvíz
felhasználásával mőködik.
(K-V-MJV-FK)
Elrendelheti hivatalból az 500 m3/év
mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi,
kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló
közmőpótló létesítmény megvalósítását,
átalakítását, megszüntetését.
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(4)

Jegyzı

Elrendelheti hivatalból az olyan kút átalakítását,
megszüntetését vagy meghatározott módon
történı használatát, amely a létesítı házi
vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedı
kielégítését szolgálja, vagy - parti szőréső és a
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül - kizárólag a talajvíz
felhasználásával mőködik.
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(4)

Jegyzı

A kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból
módosítható vagy visszavonható, ha
megváltoztak azok a körülmények, amelyek az
engedély alapjául szolgáltak.
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(5)

Jegyzı

Nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekrıl.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(7)

Jegyzı

Az érdekeltek megegyezésének hiányában az
engedélyezett létesítménnyel kapcsolatos - a
közös használat érdekeltségi arányából
következı - költségek megosztásáról határoz.
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(8)

Jegyzı

Határoz - a vízgazdálkodási és a
környezetvédelmi szakhatóságok bevonásával - a
települések belterületén a vizek természetes
áramlásának, lefolyásának önkényes
megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok
tulajdonosai között felmerült vitában - a vízjogi
engedélyezési kötelezettség alá tartozó
vízimunkák megvalósításától eltekintve - dönt a
természetes lefolyás biztosításáról vagy az
eredeti állapot helyreállításáról.
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 25. §
(1) b)

Jegyzı

Határoz - a vízgazdálkodási és a
környezetvédelmi szakhatóságok bevonásával - a
vízitársulat hiányában a helyi közcélú

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 25. §
(1) c)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

vízilétesítmények, illetve közcélú vízimunkák
költségeinek - külön jogszabály rendelkezései
szerint - az érdekeltekre történı kivetésérıl.
(K-V-MJV-FK)
Határoz - a vízgazdálkodási és a
környezetvédelmi szakhatóságok bevonásával - a
közmőves ivóvízellátással (vízi
közszolgáltatással) összefüggı - külön
jogszabályban meghatározott - hatáskörében
eljárva a szolgáltatót érintı jogokról és
kötelezettségekrıl.
(K-V-MJV-FK)

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 25. §
(1) d)

Jegyzı

Az önkormányzat (önkormányzati társulás) a
törzsvagyonában lévı víziközmő létesítmények
létesítésérıl, fenntartásáról, üzemeltetésérıl a
következı módokon gondoskodhat:
a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre,
amelyben kizárólagos részesedéssel
rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont,
b) az állam és az önkormányzat együttesen
olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre,
amelyben kizárólagos közös részesedéssel
rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont,
c) a mőködtetés gyakorlásának idıleges jogát
koncessziós szerzıdésben átengedi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LVII. törvény 9. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati törzsvagyonában lévı
közcélú vízilétesítmények mőködtetését végzı
gazdálkodó szervezeteknek a létesítmények
közmővagyonát szerzıdéssel használatba adja.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi LVII. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A vizek kártételei elleni védelem érdekében
végrehajtandó feladatai:
- a legfeljebb két település érdekében álló
védımővek fenntartása, fejlesztése és azon a
védekezés ellátása;
- a település belterületén a patakok, csatornák
áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek
által okozott kártételek megelızése - kül- és
belterületi védımővek építésével -, a
védımővek fenntartása, fejlesztése és azokon a
védekezés ellátása;
- a vizek kártételei elleni védelemmel
összefüggı - külön jogszabályban
meghatározott - feladatok ellátása.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi LVII. törvény 16. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A saját szervezettel védekezı települések által
fenntartott mőveken az árvíz- és belvízvédekezés
mőszaki feladatait a település közigazgatási

1995. évi LVII. törvény 17. § (3)

Polgármester
Fıpolgármester

határán belül - a vízügyi igazgatási szervnek
szakmai irányításával - a polgármesteri
(fıpolgármesteri) hivatal útján látja el.
(K-V-MJV-F)
Ellátja az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a
helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladat- és
hatáskörét a külön jogszabályban
meghatározottak szerint.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi LVII. törvény 17. § (4)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel,
valamint a helyi vízkárelhárítással kapcsolatos a külön jogszabályban meghatározott
államigazgatási feladatok körében - a
kitelepítést, a kimenekítést, a visszatelepítést,
továbbá közremőködik az ezzel kapcsolatos
egyéb feladatok végrehajtásában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LVII. törvény 17. § (6)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Jóváhagyja a védekezési terveket.

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 4. §

Polgármester
Fıpolgármester

1995. évi LVII. törvény 17. § (7)

Polgármester
Fıpolgármester

(K-V-MJV-F)
Az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos
államigazgatási feladat- és hatáskörében:
a) Közremőködik az árvíz- és belvízvédekezési
területi bizottság jogszabályban
meghatározott feladatainak végrehajtásában;
b) gondoskodik a közerık, továbbá a
védekezéshez szükséges anyagok, eszközök
és felszerelések összeírásáról,
nyilvántartásáról, szükség szerinti
mozgósításáról, továbbá a közerık általános
ellátásáról;
c) megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a
mentést és a visszatelepítést, illetıleg ezek
elrendelése esetén gondoskodik a
végrehajtásról;
d) gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság,
valamint a mentés érdekében szükséges egyéb
intézkedések megtételérıl;
e) gondoskodik a védekezésben részt vevık
egészségügyi ellátásáról, továbbá a
kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és
visszatelepítés során a járványok
megelızésével és elhárításával kapcsolatos
intézkedésekrıl, az egészségügyi
államigazgatási szerv közremőködésével;
f) megteszi az árvíz és belvíz által okozott,
valamint a védekezéssel kapcsolatban
keletkezett károkkal összefüggésben
keletkezett helyreállításhoz szükséges
intézkedéseket.
(K-V-MJV-F)

Elrendeli a vízkorlátozást a jóváhagyott tervnek
és a megállapított fogyasztási rendnek
megfelelıen.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 17. § (8)
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 16. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester

Gondoskodik a vízkorlátozás közzétételérıl, a
végrehajtás ellenırzésérıl.
(K-V-MJV-F)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 16. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Mint érintettnek, kötelessége a vízminıségi
kárelhárítás a jogszabályban meghatározott
esetekben.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LVII. törvény 18. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába
adott természetes vizek partján lévı beépítetlen
ingatlanok tekintetében az (1) bekezdésben
foglalt ingatlanszerzési korlátozás alól - a
települési érdekekre figyelemmel önkormányzati rendeletben felmentést adhat.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LVII. törvény 23. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kezdeményezi a vízgazdálkodási társulat
megalakulását elıkészítı szervezıbizottság
megalakítását.
(K-V-MJV-F)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Képviselıje tagja a vízgazdálkodási társulat
megalakulását elıkészítı szervezıbizottságnak.
(K-V-MJV-FK)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(2) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az intézıbizottság elnökének megkeresésére az adózás rendjérıl szóló jogszabályok szerint a határidıre be nem fizetett érdekeltségi
hozzájárulást behajtja, a befolyt összeget a
behajtási költségek levonása után
negyedévenként a társulat számlájára utalja.
(K-V-MJV-FK)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 13. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Víziközmő-társulat megszőnése esetén a még be
nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás
behajtásáról a megszőnt társulat érdekeltségi
területe szerint illetékes jegyzı gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A víziközmő-társulat megszőnéséig keletkezett,
de késıbb felmerült követelésekért csak az átvett
vagyon és a hozzá befizetett érdekeltségi
hozzájárulás erejéig felel.
(K-V-MJV-FK)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. §
(4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával
összefüggı érdekeltségi területen vízitársulat
nem mőködik, a helyi önkormányzati
tulajdonban lévı vizek és vízilétesítmények

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

tulajdonosaként közcélú érdekeltségi
hozzájárulás megállapítását kezdeményezi.
(K-V-MJV-FK)
Az érdekeltségi terület meghatározásáról, annak
határait tartalmazó helyszínrajz elkészítésérıl
gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közcélú érdekeltségi hozzájárulás kivetését az
érdekeltségi ingatlan fekvése szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzıje
megkeresésével tárgyévet megelızı évben
november 30-ig kezdeményezi.
(K-V-MJV-FK)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. §
(1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodik a közcélú érdekeltségi
hozzájárulás megállapításához, kivetéséhez
szükséges, a település közigazgatási területén
lévı ingatlanok ingatlan-nyilvántartási
adatainak, a tényleges ingatlantulajdonnal és
használattal összefüggı tények megállapításáról.
(K-V-MJV-FK)

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Vízitársulat hiányában a (2) bekezdés szerinti
költségeket a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezései szerint lefolytatott eljárásban
hozott határozatával érdekeltségük arányában az
érdekeltekre kiveti.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LVII. törvény 8. § (3)
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tulajdonos költségére elrendelheti az
ingatlanok bekötését a közegészségügyi,
környezetvédelmi és vízgazdálkodási
jogszabályok megsértése esetén.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (3)

Jegyzı

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 5. § (8)
a)-c)

Jegyzı

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. § (4)

Jegyzı

Kötelezi a fogyasztót:
a) a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett
bekötés, a bekötéssel összefüggı építmény,
berendezés, felszerelés elbontására, illetıleg
leszerelésére,
b) átalakítására, ha a berendezés azzal mőszaki
szempontból megfelelıvé válik és ahhoz a
szolgáltató hozzájárult,
c) ha a berendezés mőszaki szempontjából
megfelel, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos
megszerzésére.
(K-V-MJV-FK)
Kötelezheti a víziközmő hálózat meghatározott
része átvezetésének tőrésére - megállapodás
hiányában - a szomszédos telek tulajdonosát.
(K-V-MJV-FK)

Szerzıdéses szolgalom hiányában - ha a
szomszédos ingatlant érintı bekötıvezeték
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan
rendeltetésszerő használatát nem zárja ki vagy
lényegesen nem akadályozza - a szomszédos
ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési
szolgalmat alapíthat.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. § (5)

Jegyzı

Az ellenırzéskor a házi és a csatlakozó
víziközmő halózaton észlelt hibák kijavításáról,
illetve az elıírásoktól eltérı víziközmő használat
megszüntetésérıl a fogyasztó gondoskodni
köteles. Ha ezeknek a szolgáltató felhívására
határidın belül nem tesz eleget, a teljesítésre.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. § (2)

Jegyzı

Egy ingatlan ellátására több ivóvíz
bekötıvezeték csak tőzvédelmi vagy mőszaki
okból létesíthetı, vita esetén az illetékes
szakhatóságok (így például a vízügyi hatóság)
szakvéleménye alapján dönt.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Jegyzı

A szolgáltató egyetértésével közterületen
vízmérıhelyet alakít ki.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Jegyzı

Hozzájárul a közkifolyó nem háztartási
vízszükséglet kielégítése céljára, illetıleg a
víznek a közterületen lévı tőzcsapról nem
tőzoltási célra történı rendszeres
igénybevételéhez, és egyben határoz a
mennyiség megállapítás módjáról.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14. §
(2), (5)

Polgármester

Megfizeti a díjat a szolgáltatónak a
törzshálózatról történı közterületi vízvétel
esetében.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14. §
(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Elızetesen hozzájárul a közkifolyó és a tőzcsap
áthelyezéséhez vagy megszüntetéséhez.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14. §
(4)

Polgármester

Kötelezi a tulajdonost a létesítmények
megfelelı átalakítására, ha azok az elfolyó
szennyvíz elvezetésére alkalmas aknával
nincsenek ellátva, továbbá, ha a bekötıvezeték
az ingatlanon keletkezı szennyvizek
elvezetésére már nem alkalmas.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 21. §
(4)

Jegyzı

Kötelezheti a tulajdonost bekötési vízmérı
felszerelésére vagy beépítésére.

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. §
(5)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Kijelöli a települési folyékony hulladék
bebocsátási pontot a szolgáltató és az illetékes
vízügyi hatóság véleményének
figyelembevételével.
(K-V-MJV-FK)

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. §
(8)

Jegyzı

A helyi önkormányzatok tulajdonában álló
vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel
kapcsolatos, az (1) bekezdésben érintett adatok
meghatározásáról - a 22/1998. (XI. 6.) KHVM
rendeletben meghatározott vízrajzi feladatok
kivételével közvetlenül, illetve az önkormányzati
többségi tulajdonban lévı vízmőtársaságok útján
gondoskodik.
(K-V-MJV-F)

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vízgazdálkodási feladatok ellátásához
szükséges alapadatokat a VIZIR részére
szolgáltat.
(K-V-MJV-F)

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. §
(2) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Adatszolgáltatásra köteles az agglomerációs
központ (gesztor) települési önkormányzat
jegyzıjének.
(K-V-MJV-FK-F)

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)
a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Adatszolgáltatásra kötelezett a települési
önkormányzat jegyzıjének és az agglomerációs
központ jegyzıjének.
(K-V-MJV-FK-F)

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)
c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hozzá a (3) bekezdésben elıírtak alapján
eljuttatott adatokat minden év március 15-éig
köteles országos összegzés céljára továbbítani az
országos adatfeldolgozást végzı Magyar
Államkincstár Területi Igazgatósága részére.
(K-V-MJV-FK-F)

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gyámügyek - eljárási feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Eljárási feladatok
Feljelentést tesz
a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás
elmulasztása,
b) a gyermek sérelmére elkövetett
bőncselekmény miatt.
(V-MJV-FK)
Tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége
miatt feljelentést tesz az ellen, aki a megállapított
gondozási díjfizetési kötelezettségét önhibájából

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 118.
§ (4)

Gyámhivatal

gondozási díjfizetési kötelezettségét önhibájából
nem teljesíti [Btk. 196. §].
(V-MJV-FK)
Az 1997. évi XXXI. törvény 130. §-ának (2)
bekezdésében meghatározottak alapján részletes
környezettanulmányt, (helyzetértékelést) készít,
illetve ennek készítésére más szervet vagy
személyt is felkérhet. Ezek elkészítésére
elsısorban a gyermekjóléti szolgálatot, a körzeti
védınıi szolgálatot, illetve a gyermekvédelmi
szakszolgálatot kérheti fel.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. §
(1), (2)

Gyámhivatal
Jegyzı

Ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló
személy és törvényes képviselıje között
érdekellentét áll fenn, eseti gondnok útján
gondoskodik képviseletükrıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. §
(5)

Gyámhivatal
Jegyzı

Az ügyfél személyének és tartózkodási helyének
felderítése céljából megkeresheti a központi
szervet, valamint - amennyiben szükséges - a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. §
(4)

Gyámhivatal
Jegyzı

Az ügyfél ismeretlenségének, illetıleg
ismeretlen helyen tartózkodásának tényét az ügy
érdemében hozott határozatban meg kell
állapítania. A határozatot az ismeretlen személy,
illetıleg az ismeretlen helyen tartózkodó személy
részére a 2004. évi CXL. törvény 40. §-ának (5)
bekezdése szerinti ügygondnoknak kell
megküldenie.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. §
(5)

Gyámhivatal
Jegyzı

Minden olyan ügyben, amelyben a döntés más
szerv feladatkörét is érinti, vagy a döntés
valamely jog érvényesítéséhez, kötelezettség
teljesítéséhez, illetıleg eljárás lefolytatásához
szükséges, az ügyfelet és a feladatkörében
érintett más szervet vagy személyt a döntés
részjogerıre, jogerıre emelkedésérıl értesítenie
kell.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. §
(2)

Gyámhivatal
Jegyzı

A végrehajtás foganatosításáról - az 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (2)-(4)
bekezdésben, valamint az 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglalt
kivétellel - abban az esetben is gondoskodik, ha
elsı fokon a városi gyámhivatal járt el.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. §
(1)

Jegyzı

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeknek
a gondozási helyre vitelérıl beutaló szervként

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. §
(2)

Gyámhivatal
Jegyzı

gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)
Haladéktalanul intézkednie kell a gyermek
végrehajtást kérınek történı átadása iránt.

1994. évi LIII. törvény 180/A. § (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
m)

Gyámhatóság

Gondoskodik a gyámhivatal által kiszabott,
illetve megállapított eljárási bírság, eljárási
költség és a kapcsolattartás meghiúsítása folytán
keletkezett igazolt költségek behajtásáról.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. §
(4)

Jegyzı

Szükség esetén, illetve az ügyfél kérelmére
tárgyalást tart, melyre az ügyfeleket székhelyére
idézheti.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. §
(1)

Gyámhivatal
Jegyzı

A külföldre irányuló megkeresését vagy a
külföldi hatóság megkeresésére küldött válaszát
a) a polgári és kereskedelmi ügyekben a
bizonyításfelvétel tekintetében történı, a
tagállamok bíróságai közötti
együttmőködésrıl szóló, 2001. május 28-i
1206/2001/EK tanácsi rendelet hatálya alá
tartozó ügyekben közvetlenül küldi meg az
Európai Unió tagállamainak bíróságai vagy
más hatóságai részére,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben
közvetlenül küldi meg az érintett külföldi
hatóságnak, amennyiben ismert elıtte a kiléte,
c) az a) és b) pontok alá nem tartozó esetben
felügyeleti szerve útján - a
Külügyminisztérium közremőködésével juttatja el a címzettnek.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 165.
§ (1)

Gyámhivatal
Jegyzı

A megkeresés (válasz) mellékleteként,
amennyiben szükséges, meg kell küldenie az
abban foglalt megállapításokat alátámasztó
iratokat, így különösen a jegyzıkönyvet és a
környezettanulmányt. Ha európai közösségi
rendelet vagy nemzetközi szerzıdés eltérıen
nem rendelkezik, eltekinthet az iratok hiteles
fordításától, azokat ügyintézıje vagy fordítói
engedéllyel rendelkezı személy által elkészített
fordítással ellátva is továbbíthatja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 165.
§ (2)

Gyámhivatal
Jegyzı

Külföldön kiállított közokirat, okirat kiállítóját
hivatalból megkeresheti, hogy az okirat
valódisága tekintetében nyilatkozzon.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 165.
§ (4)

Gyámhivatal
Jegyzı

A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel

1998. évi LXXXIV. törvény 25. § (1)

Jegyzı

(V-MJV-FK)

közös háztartásban élı szülık bármelyike
igénybe veheti. Megállapodás hiányában a
támogatást igénylı szülı személyérıl kérelemre - dönt.
(K-V-MJV-FK)

Gyámhivatal

Hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás és a
nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes
szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, a
jövedelemszámításnál irányadó idıszakot
rendeletben szabályozza.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 131. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmezı életkörülményeire tekintettel a 1997.
évi XXXI. törvény 129. § (2) bekezdése szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás,
illetve saját és vele közös háztartásban élı közeli
hozzátartozója tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási
költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem
70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási
költségek figyelembevételével kerül
megállapításra.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 131. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı

Megkeresheti az állami adóhatóságot, hogy 15
napon belül közölje a pénzbeli ellátást igénylı
szülı vagy más törvényes képviselı, valamint írásbeli felhatalmazás alapján - az egy fıre jutó
havi jövedelem kiszámításánál figyelembe
veendı, az 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4)
bekezdése szerinti közeli hozzátartozó személyi
jövedelemadójának alapját.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 131. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Gyámhivatal
Jegyzı

A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a
szülıt és más törvényes képviselıt, a gondozót, a
korlátozottan cselekvıképes személyt és az
ítélıképessége birtokában levı cselekvıképtelen
gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel
szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani,
valamint - szükség szerint - a gyermek más
közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellızni
lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem
elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 128. § (1)

Jegyzı
Gyámhivatal

A 133/A. § (3) bekezdés szerinti ügyekben
szakértı kirendelése esetén az ügyfelet a
szakértıi díj megelılegezésére kötelezi.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (4)

Jegyzı
Gyámhivatal

Gyámügyek - szülıi felügyelet
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Szülıi felügyelettel kapcsolatos feladatok
Pert indíthat a szülıi felügyelet megszüntetése
vagy visszaállítása iránt.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §
(1) c)

Gyámhivatal

Megállapítja a szülıi felügyeleti jog feléledését.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
b)

Gyámhivatal

Ha a gyermek szülei nem élnek együtt és a
gyermek azért nem áll szülıi felügyelet alatt,
mert az ıt eddig nevelı szülı felügyeleti jogát a
bíróság megszüntette, illetıleg a szülı
felügyeleti joga a Csjt. 91. § (1) bekezdésének
a)-b) pontja alapján szünetel vagy a szülı
meghalt, megállapítja a másik szülı szülıi
felügyeleti jogának feléledését és felhívja ıt joga
gyakorlására, feltéve, hogy nem áll a szülıi
felügyelet megszüntetését kimondó ítélet hatálya
alatt, vagy a szülıi felügyeleti joga nem szünetel
a Csjt. 91. § (1) bekezdésének a) és b) pontja
alapján, illetıleg a gyermek másnál történı
elhelyezése iránt nem indokolt pert indítani.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. §
(1)

Gyámhivatal

Az (1) bekezdésben meghatározott okok
fennállása esetén kötelezi a gyermeket gondozó
személyt, hogy a gyermeket a szülıi felügyeleti
joggal rendelkezı szülınek adja ki.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. §
(2)

Gyámhivatal

Amennyiben a gyermeket gondozó személy a
19. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének
nem tesz eleget, a végrehajtás érdekében a 2004.
évi CXL. törvény meghatározott cselekmény
végrehajtására vonatkozó rendelkezései szerint
jár el.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. §
(3)

Gyámhivatal

Ha a Csjt. 88. §-ának (3) bekezdésére tekintettel
a szülıi felügyeleti jog megszüntetésérıl szóló
ítélet hatálya kihat a késıbb született gyermekre
is, ennek tényét a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezésével vagy nevelésbe vételével
egyidejőleg határozatban állapítja meg, feltéve,
hogy a gyermek nem áll a másik szülı szülıi
felügyelete alatt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. §
(4)

Gyámhivatal

Indokolt esetben - ha az a gyermek érdekében

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 28. §

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

áll és különösen, ha azt maga is kéri - a
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek
gyámja biztosíthatja, hogy a gyermek személyes
kapcsolatait a 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet 28. § (1) bekezdésben foglaltakon túl is
ápolhassa. A gyám és a gyermek közötti vita
esetén dönt.
(V-MJV-FK)

(3)

Indokolt esetben elımozdítja a
szabadságvesztésben vagy elızetes
letartóztatásban lévı szülı gyermekével való
kapcsolatának fenntartását, ha ez a gyermeket
nem veszélyezteti. Ennek érdekében - a jegyzı
véleményének figyelembevételével - a
gyermekkel kapcsolatos információkat adhat.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 28. §
(5)

Dönt a gyermek és a szülı, illetve más
kapcsolattartásra jogosult személy
kapcsolattartásáról.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
a)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 29. §
(1)

Gyámhivatal

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
A kapcsolattartást elsısorban egyezség
létrehozásával - tárgyalás megtartásával rendezi.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. §
(1)

Gyámhivatal

Az egyezség létrehozása során törekednie kell a
felek és a korlátozottan cselekvıképes gyermek
közötti megegyezésre. Nem lehet az egyezséget
jóváhagynia, ha az ellen az ítélıképessége
birtokában lévı gyermek kifejezetten tiltakozik.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. §
(2)

Gyámhivatal

Az egyezséget határozatba foglalja és
jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek érdekének
és a kapcsolattartás céljának. Az egyezség
jóváhagyásával egyidejőleg a feleket tájékoztatja
az 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 31-33/B.
§-okban meghatározott jogkövetkezményekrıl,
valamint arról, hogy a tanítási szünetek
idıpontjára, illetve tartamára az oktatási
miniszternek a tanév rendjét meghatározó
rendeletében foglaltak az irányadók.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. §
(3)

Gyámhivatal

Egyezség hiányában - a kapcsolattartás céljának
megfelelıen - a kapcsolattartásra jogosult és a
kapcsolattartásra kötelezett méltányos érdekére,
körülményeire, valamint a gyermek korára,
egészségi állapotára, tanulmányi elımenetelére
tekintettel a gyermek érdekében dönt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. §
(4)

Gyámhivatal

A kapcsolattartás helyszíneként a gyermekjóléti
központ vagy a kapcsolattartási ügyeletet
mőködtetı gyermekjóléti szolgálat helyiségét is
megjelölheti, egyben elıírhatja a
kapcsolattartásra kötelezett számára a
gyermeknek ezen a helyen történı átadását,
illetve a kapcsolattartásra jogosult számára a
gyermeknek ezen a helyen történı átvételét.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. §
(6)

Gyámhivatal

Ha a szülık, illetve a 28. § (1) bekezdése
szerinti jogosultak a kapcsolattartás módjában
vagy idejében nem tudnak egyezségre jutni,
felhívja a feleket a gyermekvédelmi közvetítıi
(mediációs) eljárás igénybe vételének a
lehetıségére.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/A.
§ (1)

Gyámhivatal

Ha a kapcsolattartás szabályozására irányuló
eljárás alatt vagy a végrehajtási eljárás során a
felek bejelentik a gyermekvédelmi közvetítıi
eljárás igénybe vételére vonatkozó szándékukat,
tájékoztatást ad számukra a közvetítıi eljárás
helyérıl, menetérıl, és egyidejőleg elrendeli az
elıtte folyamatban lévı eljárás négy hónapra
történı felfüggesztését.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/A.
§ (2)

Gyámhivatal

Ha a közvetítıi eljárás 4 hónap alatt nem vezet
eredményre, az eljárást hivatalból folytatja.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/A.
§ (3)

Gyámhivatal

Amennyiben a közvetítıi eljárás valamelyik fél
együttmőködésének hiánya miatt nem vezet
eredményre, a másik fél kérelmére az eljárást 4
hónapon belül is folytatja.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/A.
§ (4)

Gyámhivatal

Ha a felek a közvetítı személyében
megállapodtak, értesíti a közvetítıt a kijelölésrıl.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/B.
§ (2)

Gyámhivatal

A felek kérelmére az egyezséget jóváhagyja.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/D.
§ (2)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 31. §
(1)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
A kapcsolattartás szabályozására irányuló
kérelmet elutasítja, ha a kapcsolattartásra
jogosult a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlıdését súlyosan veszélyeztette,
illetıleg a szülı szülıi kötelességeit - a tartási
kötelezettség kivételével - önhibájából tartósan
nem teljesítette, illetve elhanyagolta, és
magatartásán nem változtatott.
(V-MJV-FK)

A már megállapított kapcsolattartási jogot a
gyermek érdekében - kérelemre - korlátozza, ha
a jogosított a jogával a gyermek vagy a
gyermeket nevelı személy sérelmére visszaél.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 31. §
(2)

Gyámhivatal

A kapcsolattartási jog korlátozása során a már
megállapított kapcsolattartás formájának vagy
gyakoriságának, továbbá idıtartamának
megváltoztatásáról dönthet.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 31. §
(3)

Gyámhivatal

Kérelemre meghatározott idıre a
kapcsolattartási jog szüneteltetését rendeli el, ha
a jogosított a jogával a gyermek vagy a
gyermeket nevelı személy sérelmére súlyosan
visszaél. A szünetelés leghosszabb idıtartama 6
hónap, különösen súlyos visszaélés esetén 1 év.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 31. §
(4)

Gyámhivatal

A határozatában megállapított kapcsolattartási
jogot - kérelemre - megvonja, ha a jogosított a
jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelı
személy sérelmére súlyosan visszaél, és
magatartásával a gyermek nevelését és fejlıdését
súlyosan veszélyeztette.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 31. §
(5)

Gyámhivatal

A kapcsolattartás újraszabályozása során a
korábban megállapított kapcsolattartás
formájának, gyakoriságának, idıtartamának,
helyének megváltoztatásáról - külön-külön vagy
együttesen - is dönthet.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 32. §
(2)

Gyámhivatal

Ha a kapcsolattartás újraszabályozására indult
eljárásban a rendelkezésre álló adatok szerint a
kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése
vagy megvonása látszik indokoltnak a
határozatában megállapított kapcsolattartás
végrehajtását az új határozat jogerıre
emelkedéséig, felfüggesztheti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 32. §
(3)

Gyámhivatal

Kérelemre, a kapcsolattartás újraszabályozására
indult eljárásban a gyermek érdekében a
kapcsolattartás korlátozását feloldhatja, illetve a
kapcsolattartási jogot visszaállíthatja, ha azok a
körülmények, amelyekre a határozatát korábban
alapította, már nem állnak fenn.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 32. §
(4)

Gyámhivatal

Gondoskodik a kapcsolattartásra vonatkozó
döntés foganatosításáról, függetlenül attól, hogy
a döntést a bíróság vagy a gyámhivatal hozta.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
b)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. §

Gyámhivatal

(3)
(V-MJV-FK)
Ha a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 33. §
(1)-(2) bekezdésben foglaltak vizsgálata során
megállapítja az önhiba fennállását, a végrehajtás
iránti kérelem beérkezésétıl számított 30 napon
belül végzéssel elrendeli a végrehajtást. A
végrehajtást elrendelı végzésben a mulasztó
felet
a) felhívja, hogy a végzés kézhezvételét
követıen esedékes kapcsolattartásnak a
kapcsolattartás engedélyezése tárgyában
hozott határozat szerinti idıpontban és módon
tegyen eleget, illetve hagyjon fel a
gyermeknek a másik fél ellen történı
nevelésével,
b) figyelmezteti az a) pont szerinti kötelezettség
önhibából történı nem teljesítésének
jogkövetkezményeire,
c) kötelezi a kapcsolattartás meghiúsítása
folytán keletkezett igazolt költségek
viselésére.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 33. §
(4)

Gyámhivatal

Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a
kapcsolattartásra kötelezett a 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 33. § (4) bekezdés szerinti
végrehajtást elrendelı végzésben foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget, a 2004. évi
CXL. törvény 140. § (1) bekezdésében
foglaltakon túl kérelemre, a kérelem
beérkezésétıl számított 30 napon belül végzéssel
a) a gyermekjóléti központ
kapcsolatügyeletének, illetve a gyermekjóléti
szolgálatnak a közremőködését vagy a
védelembe vétel elrendelését
kezdeményezheti, ha a kapcsolattartás
gyakorlása konfliktusokkal jár, folyamatosan
akadályokba ütközik, illetve a felek között
kommunikációs zavarok állnak fenn,
b) a gyermekvédelmi közvetítıi (mediációs)
eljárás igénybevételét kezdeményezheti azzal,
hogy amennyiben a felek bejelentik a
gyermekvédelmi közvetítıi eljárás
igénybevételére vonatkozó szándékukat, a
30/A. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti a
végrehajtási eljárást.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 33. §
(5)

Gyámhivatal

Ha a kapcsolattartásra kötelezett a gyermeket
bizonyíthatóan folyamatosan a kapcsolattartásra
jogosult ellen neveli és a kapcsolattartás
engedélyezése tárgyában hozott határozatnak a
végrehajtási intézkedések ellenére sem tesz
eleget,

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 33. §
(7)

Gyámhivatal

a) a gyermek elhelyezésének megváltoztatása
iránt pert indíthat, feltéve, hogy az elhelyezés
megváltoztatása a kiskorú gyermek érdekében
áll,
b) feljelentést tesz a 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 8. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló
1978. évi IV. törvény 195. §-ának (4)
bekezdése szerinti kiskorú veszélyeztetése
miatt.
(V-MJV-FK)
Ha a kapcsolattartás a 14. életévét betöltött
gyermek befolyásmentes, önálló
akaratnyilvánítása miatt hiúsul meg, kérelemre, a
2004. évi CXL. törvény 148. §-a (1)
bekezdésének c) pontja alapján a végrehajtási
eljárást - fellebbezéssel megtámadható
végzésben - felfüggeszti, feltéve, hogy
a) a felek igénybe veszik a 30/A-30/D. § szerinti
gyermekvédelmi közvetítıi eljárást, vagy
b) a felek bármelyike kéri a kapcsolattartás
újraszabályozását, illetve megvonását.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 33/B.
§ (1)-(2)

Gyámhivatal

A végrehajtási eljárást, amennyiben az (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárás
sikerrel zárul, végzéssel megszünteti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 33/B.
§ (4)

Gyámhivatal

Dönt a szülı jognyilatkozatának
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
c)

Gyámhivatal

Jóváhagyja a szülı jognyilatkozatát annak
érvényessége céljából, ha a jognyilatkozat
a) a gyermeket megilletı tartásról történı
lemondásra [Ptk. 13. § (1) bekezdés a) pont],
b) a gyermeket örökösödési jogviszony alapján
megilletı jogra vagy kötelezettségre [Ptk. 13.
§ (1) bekezdés b) pont, 656. §],
c) a külön is visszautasítható vagyontárgyak
öröklésének visszautasítására [Ptk. 13. § (1)
bekezdés b) pont],
d) a gyermek ingatlantulajdonának átruházására
vagy bármely módon történı megterhelésére
vonatkozik, ide nem értve azt az esetet,
amikor az ingatlan ellenérték nélküli
megszerzésével egyidejőleg kerül sor
haszonélvezet alapítására [Ptk. 13. § (1) bek.
c) pont],
e) a gyermek tulajdonában álló ingatlanon vagy
ingatlantulajdoni hányadon az építtetı részére
tulajdonszerzést jelentı építési, épületbıvítési
vagy más értéknövelı beruházás
engedélyezésére [Ptk. 13. § (1) bek. c) pont],

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 25. §
(1)

Gyámhivatal

f) a gyermek tulajdonában lévı ingatlanon vagy
ingatlantulajdoni hányadon álló felépítmény
teljes vagy részleges bontásának
engedélyezésére [Ptk. 13. § (1) bek. c) pont],
g) a gyermek lakásbérleti szerzıdésének közös
megegyezéssel történı megszüntetésére vagy
lakáscseréjéhez történı hozzájárulás
megszerzésére,
h) a gyermek által kötött tartási vagy
életjáradéki szerzıdésre,
i) a gyermek személyes tulajdonát képezı,
százezer forint értéket meghaladó mértékő
ingó és készpénzvagyonát, illetve vagyoni
értékő jogát érintı jogügyletre [Ptk. 13. § (1)
bek. e) pont],
j) a gyermek tulajdonát képezı - százezer forint
értéket meghaladó - értékpapírt, üzletrészt,
részvényt érintı jogügyletre [Ptk. 13. § (1)
bek. e) pont],
k) a gyermek beszolgáltatott vagyonára [Csjt.
82. § (2) bek., Ptk. 13. § (1) bek. d) pont],
l) a gyermek részére ígért vagy adott ajándék
visszautasítására [Ptk. 12/A. § (4) bek.],
m) a gyermek ingatlantulajdonát érintı közös
tulajdon átruházással történı megszüntetésére
[Ptk. 13. § (1) bek. c) pont]
vonatkozik.
(V-MJV-FK)
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 25. § (1)
bekezdésben felsorolt jognyilatkozat
jóváhagyását elutasítja, ha a jognyilatkozatot
tartalmazó okirat alaki szempontból érvénytelen.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 25. §
(2)

Gyámhivatal

Dönt a szülıi felügyeleti jogkörbe tartozó olyan
kérdésrıl, amelyben a szülıi felügyeletet
együttesen gyakorló szülık nem jutottak
egyetértésre, kivéve a lelkiismereti és a
vallásszabadság körébe tartozó kérdéseket.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
d)
1952. évi IV. törvény 73. § (1)

Gyámhivatal

Jóváhagyja a gyermek végleges külföldre
távozására vonatkozó nyilatkozatot.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
f)
1952. évi IV. törvény 77. § (3)

Gyámhivatal

Ha a különélı szülık a gyermek külföldi
tartózkodási helyének kijelölésében nem tudnak
egyezségre jutni, tájékoztatja a feleket a bírósági
eljárás megindításának lehetıségérıl.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 22. §
(3)

Gyámhivatal

A gyermek végleges külföldre távozása esetén
tájékoztatja
a) a gyermek törvényes képviselıjét a

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 22. §
(4)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

lakcímváltozásra vonatkozó jogszabályban
elıírt bejelentési kötelezettségérıl, továbbá
arról, hogy kérheti a kapcsolattartás
újraszabályozását,
b) a kapcsolattartásra jogosult szülıt arról, hogy
a külföldre költözést követı 3 hónapon belül
kérheti a gyámhivataltól a kapcsolattartás
szabályozását, újraszabályozását, ha a
gyermek a törvényes képviselıjével az
Európai Unió valamely tagállamába
jogszerően távozik.
(V-MJV-FK)
Engedélyezi a gyermek részére a szülıi ház
vagy a szülık által kijelölt más tartózkodási hely
elhagyását, illetve a feltételek megváltozása
esetén visszavonja az e tárgyban kiadott
engedélyt.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
g)
1952. évi IV. törvény 77. § (2)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 21. §
(2)

Gyámhivatal

A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésben megjelölt eljárása során, ha a
gyermek nem intézménybe, hanem
magánszemélyhez kíván költözni, köteles a
magánszemélyt is meghallgatni és nála
környezettanulmányt készíteni.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 21. §
(3)

Gyámhivatal

Ha a szülıi ház elhagyását engedélyezi, egyúttal
megállapítja, hogy a szülıi ház elhagyásának
engedélyezése - a gondozás, nevelés kivételével
- a szülık szülıi felügyeleti jogát és tartási
kötelezettségét nem érinti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 21. §
(4)

Gyámhivatal

Ha a kérelmet elutasítja és a gyermek a szülıi
házat már engedély nélkül elhagyta, egyidejőleg
kötelezi a gyermeket a visszatérésre. Ugyanígy
jár el abban az esetben is, ha az engedély
megadását követıen a feltételek megváltozása
miatt az engedélyt visszavonja.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 21. §
(5)

Gyámhivatal

A szülıi ház elhagyásának engedélyezésérıl
értesíti a családtámogatási ellátást folyósító
szervet.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 21. §
(6)

Gyámhivatal

Dönt a 16. életévét betöltött gyermek
házasságkötésének engedélyezésérıl.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
h)
1952. évi IV. törvény 10. § (3)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §
(1)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
A házasságkötésre vonatkozó elızetes engedélyt
akkor adja meg, ha
a) a házasságkötés a kiskorú gyermek érdekét

szolgálja,
b) az engedély megadása iránti kérelmet a
kiskorú gyermek szabad akaratából,
befolyástól mentesen nyújtotta be,
c) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 34. § (2)
bekezdésében meghatározott feltételek
fennállnak.
(V-MJV-FK)
Határozathozatal elıtt meghallgatja a
házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes
képviselıjét és környezettanulmányt készít.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 10. § (4)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §
(1)

Gyámhivatal

A házasságkötés engedélyezésérıl szóló
határozatot megküldi a családtámogatási ellátást
folyósító szerv részére.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §
(4)

Gyámhivatal

Engedélyezi a tanköteles gyermek mővészeti,
sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység
keretében történı foglalkoztatását.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
j),

Gyámhivatal

A tanköteles fiatal munkavállaló
munkaviszonyban, illetve munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban hivatásos
sportolóként való foglalkoztatását engedélyezi.
(V-MJV-FK)

7/2001. (X. 4.) ISM rendelet 1. § (2)

Gyámhivatal

Dönt a szülı és a gyermek között az életpálya
kijelölésével kapcsolatban felmerült vitában.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 78. § (2)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 23. §

Gyámhivatal

Gyámügyek - családi jogállás rendezése
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A családi jogállás rendezésével kapcsolatos
feladatok
Teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz
fel.
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(1) a), 6. § a)

Jegyzı
Gyámhivatal

Ha az anyakönyvvezetı apa adatai nélkül
anyakönyvezett gyermek születésérıl küld
értesítést, tájékoztatja az anyát arról, hogy apai
elismerı nyilatkozat felvételére az 1997. évi
XXXI. törvény 125. §-a (3) bekezdésének b)
pontja alapján bármely települési önkormányzat
jegyzıje, illetve bármely városi gyámhivatal
illetékes.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 54. §
(1)

Jegyzı

Amennyiben a teljes hatályú apai elismerı
nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezetı által
küldött értesítés kézhezvételét követı 30 napon
belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi
jogállásának rendezése érdekében az eljárást
hivatalból folytatja le.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 54. §
(2)

Gyámhivatal

Az apai elismerı nyilatkozat felvétele elıtt - ha
erre nem a gyámhatóság, illetve az
anyakönyvvezetı megkeresése alapján kerül sor
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
alapján tisztázni kell a gyermek családi
jogállását.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 54. §
(3)

Gyámhivatal

A gyermek családi jogállása rendezésének
módjáról köteles értesíteni a gyermek lakóhelye
szerinti települési önkormányzat jegyzıjét.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 54. §
(5)

Gyámhivatal

Az apaként megnevezett férfit meghallgatja és,
ha az apaság tényét nem vitatja, felhívja ıt az
apai elismerı nyilatkozat megtételére, majd
nyilatkozatát jegyzıkönyvben rögzíti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 55. §
(2)

Gyámhivatal

A teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat
felvételekor vizsgálja az anya családi állapotát és
az anya volt férje tekintetében esetleg fennálló
apasági vélelmet.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 56. §
(4)

Gyámhivatal
Jegyzı

Ha az apai elismerı nyilatkozat teljes hatályúvá
válásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a
gyámhivatalnak a rendelet 57. §-ban
meghatározottak szerint pótolnia kell, vagy ha a
méhmagzatnak gondnokot, illetve a gyermeknek
gyámot kell rendelni, az iratokat az illetékes
gyámhivatalhoz továbbítja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 58. §
(2)

Jegyzı

Ha a születendı gyermek anyja korlátozottan
cselekvıképes vagy cselekvıképtelen, a
méhmagzat részére - az elismerés teljes
hatályához szükséges hozzájáruló nyilatkozat
megtételére - gondnokot rendel (Ptk. 10. §)
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 59. §
(4)

Gyámhivatal

Értesíti a gyermek születésének
anyakönyvezését végzı települési önkormányzat
jegyzıjét a gyermek családi jogállásának
rendezése érdekében tett intézkedésekrıl.
(V-MJV-FK)

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 6. §

Gyámhivatal

Megállapítja a gyermek nevét, ha

a) a szülıi felügyeleti jogot csak az egyik szülı
gyakorolja, aki az anyakönyvvezetı vagy a
gyámhivatal felhívása ellenére a gyermek
utónevét - a felhívás közlésétıl számított
harminc napon belül - nem határozza meg,
b) a szülıi felügyeletet együttesen gyakorló
szülık a gyermek családi, illetve utónevének
meghatározásával kapcsolatos
megállapodásukat a gyámhivatal felhívásától
számítva 30 napon belül nem jelentik be,
c) a különélı szülık a gyermek nevével
kapcsolatosan nem tudnak egyetértésre jutni,
és a gyámhivatal felhívása ellenére - a
felhívás közlésétıl számított harminc napon
belül - nem igazolják a bírósági eljárás
megindítását.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §
b)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 20. §

Gyámhivatal

Hozzájárul - cselekvıképtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per
megindításához és egyidejőleg eseti gondnokot
rendel.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §
c)

Gyámhivatal

Apaság vélelmének megdöntése iránti per
megindítása elıtt cselekvıképtelen kiskorú
esetében - elháríthatatlan akadályt kivéve - az
anyát és a vélelmezett apát meg kell hallgatnia.
A perindításhoz csak akkor járulhat hozzá, ha a
származás kiderítése és a családi jogállás
rendezése a kiskorú érdekében áll. Ha az anya és
a vélelmezett apa között a gyermek elhelyezése
vitás, a hozzájárulást csak kivételesen indokolt
esetben adhatja meg.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 44. § (4)

Gyámhivatal

Intézkedik az iránt, hogy a születési
anyakönyvbe a gyermek szülıiként, illetve
apjaként képzelt személyt jegyezzenek be, ha a
gyermek mindkét szülıje ismeretlen, illetve
apjának kiléte nem állapítható meg.

1952. évi IV. törvény 41. § (1)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 60. §
331/2206. (XII.23.) Korm. rendelet 6. §
d)

Gyámhivatal

Ha a képzelt apa adatainak megállapítása iránt
indult eljárás során tudomást szerez arról, hogy
az apaság megállapítása iránt per van
folyamatban, eljárását a bíróság jogerıs
határozatáig felfüggeszti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 60. §
(2)

Gyámhivatal

Képzelt szülı bejegyzésekor az egyéb személyi
adatokat - mások jogos érdekei sérelme nélkül belátása szerint állapítja meg.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 41. § (4)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 61. §

Ha az anyakönyvvezetıtıl vagy más szervtıl,

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 62. §

Gyámhivatal

személytıl ismeretlen szülıktıl származó
gyermekrıl értesül, a gyermek törvényes
képviseletével és anyakönyveztetésével
kapcsolatos eljárást hivatalból folytatja le.
(V-MJV-FK)

(1)

Az ismeretlen szülıktıl származó gyermek
részére soron kívül gyámot rendel és - a Csjt. 41.
§ (1) bekezdésében meghatározott intézkedések
során - megállapítja mindazokat az adatokat,
amelyekre a gyermek születésének
anyakönyvezéséhez szükség van.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 62. §
(3)

Gyámhivatal

A gyermek születésének anyakönyvi
bejegyzéséhez megállapítja
a) a gyermek születési helyét és idejét, valamint
családi és utónevét,
b) képzelt szülıként a rendelet 60. §-ának
rendelkezése alapján az apa és anya családi és
utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 63. §
(1)

Gyámhivatal

Az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges
adatokat a gyermek gyámjával egyetértésben
állapítja meg úgy, hogy az más jogos érdekét ne
sértse.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 63. §
(4)

Gyámhivatal

Amennyiben a gyermek valódi adatai, valamint
a vér szerinti szülık adatai utóbb ismertté
válnak, kezdeményezi a gyermek születésének
újbóli anyakönyvezését.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 63. §
(5)

Gyámhivatal

Családi jogállás rendezése iránti per
megindításához a gyermek törvényes
képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel
ki.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 64. §
(1)

Gyámhivatal

Gyámügyek - örökbefogadás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Örökbefogadással kapcsolatos feladatok
Felveszi a szülı nyilatkozatát, amelyben
hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi
örökbefogadásához.
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(1) d)

Jegyzı

Elbírálja és jóváhagyja a szülınek azon
jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke
ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
c)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók
alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az
örökbefogadásra alkalmas személyek
nyilvántartásba való felvételét.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
a)
1952. évi IV. törvény 47. § (2)

Gyámhivatal

Az örökbe fogadni szándékozó személy
alkalmassága kérdésében
a) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. § (1)
bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi
szakszolgálat által megküldött
dokumentumok,
b) környezettanulmány, helyzetértékelés,
c) jövedelmi viszonyra vonatkozó igazolás,
d) az örökbe fogadni szándékozó személy és
házastársa meghallgatása, valamint
e) szükség szerint egyéb bizonyítékok
alapján dönt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. §
(2)

Gyámhivatal

Dönt a gyermek örökbe fogadhatónak
nyilvánításáról.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
b)
1952. évi IV. törvény 48/A. § (1)-(2)

Gyámhivatal

Az örökbe fogadhatónak nyilvánítás iránti
eljárást hivatalból is indíthat.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §
(1)

Gyámhivatal

Ha az örökbe fogadhatónak nyilvánítás indoka
az, hogy, a szülı gyermekével önhibájából nem
tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein az
átmeneti nevelés megszüntetése érdekében nem
változtat, vagy a szülı fél éven át gyermekével
semmilyen formában nem tart kapcsolatot,
meghallgatja a szülıt, a gyermek gyámját,
valamint a gyermek gondozását ellátó nevelı
szülıt és környezettanulmányt készít.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §
(3) a)

Gyámhivatal

Ha az örökbe fogadhatónak nyilvánítás indoka
az, hogy a szülı lakó- vagy tartózkodási helyét
az új lakó-vagy tartózkodási helye megjelölése
nélkül megváltoztatta, a 12. § (1)-(3)
bekezdésében foglaltak szerint intézkedik a lakóvagy tartózkodási hely felkutatása iránt, illetve
meghallgatja a gyermek gyámját, valamint a
gyermek gondozását ellátó nevelıszülıt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §
(3) b)

Gyámhivatal

Az örökbe fogadhatónak nyilvánítás elıtt
köteles beszerezni az e bekezdésben foglaltakat.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §
(4) a)-d)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

Az örökbe fogadhatóvá nyilvánítással
egyidejőleg a gyermek érdekében a szülı
kapcsolattartási jogát korlátozhatja, illetve
szüneteltetheti. A kapcsolattartás szünetelését a
31. § (4) bekezdésében foglalt idıtartamra lehet
elrendelni.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §
(5)

Gyámhivatal

Amennyiben az örökbe fogadhatónak
nyilvánított átmeneti nevelt gyermek örökbe
fogadásának engedélyezésére irányuló eljárás
során telik le a szülı kapcsolattartási jogának
szünetelésére megállapított idıtartam, jogosult a
szülı kapcsolattartási jogát az örökbe fogadási
eljárás jogerıs befejezéséig tovább szüneteltetni.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §
(6)

Gyámhivatal

Ha a gyermek a 6. életévét betöltötte, vagy
egészségileg károsodott, a Csjt. 48. § (3)
bekezdés szerint hozzájáruló nyilatkozatot
jóváhagyja, vagy a jóváhagyást megtagadja.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 48. § (4)

Gyámhivatal

A 6. életévét betöltött vagy egészségileg
károsodott gyermek esetében a szülı a Csjt. 48.
§-ának (4) bekezdése szerinti hozzájáruló
nyilatkozatának jóváhagyását a nyilatkozat
napját követı 60 napon belül megtagadhatja.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 44. §
(1)

Gyámhivatal

A szülı hozzájáruló nyilatkozatának
jóváhagyását az 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet 44. § (1) bekezdés esetén akkor
tagadhatja meg, ha a gyermek örökbefogadására
életkora vagy egyéb körülmény miatt nagy
valószínőséggel nem fog sor kerülni. A gyermek
örökbefogadásának valószínősége kérdésében
megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot,
illetve az országos nyilvántartást vezetı szervet.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 44. §
(2)

Gyámhivatal

A gyermek örökbefogadása érdekében az
örökbe fogadhatósággal egyidejőleg a szülı
kapcsolattartási jogát is korlátozhatja vagy
szüneteltetheti.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 48/A. § (3)

Gyámhivatal

Ha az 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. §
(3) bekezdésének c) pontja szerinti
körülményekben bekövetkezett változás - akár a
nyilvántartást vezetı gyermekvédelmi
szakszolgálat értesítése, akár más személy, szerv
bejelentése alapján - a gyámhivatal tudomására
jut, az örökbefogadó alkalmasságát
haladéktalanul felülvizsgálja.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39/A.
§ (1)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
Ha a gyámhivatal az alkalmasságot fenntartja,
az alkalmasságról szóló eredeti határozat
érvényességi ideje nem változik. Az
alkalmasságot fenntartó határozatában ismételten
dönt a 39. § (3) bekezdésének a)-b) pontjában
foglaltakról.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39/A.
§ (4)

Gyámhivatal

A felülvizsgálat eredményeként az alkalmasság
fenntartásáról vagy az örökbe fogadás
alkalmatlanságáról a 39. § (2) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével határoz.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39/A.
§ (3)

Gyámhivatal

Az eseti gondnok kirendelésérıl hivatalból
rendelkezik, az örökbefogadni szándékozó
személynek az örökbe fogadás engedélyezése
iránti kérelme elıterjesztését követıen.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 40. §
(2)

Gyámhivatal

Az örökbe fogadás engedélyezésérıl az erre
irányuló kérelem elıterjesztésétıl számított 60
napon belül dönt. Ha az elrendelt kötelezı
gondozási idı az 1 hónapot meghaladja, a
gondozási idı lejártát követı 30 napon belül kell
a döntést meghozni.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 40. §
(3)

Gyámhivatal

Eljárása során vizsgálja - a Csjt. 47. §-ának (1)
bekezdése alapján - az örökbe fogadás
engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor az
örökbe fogadó és az örökbe fogadandó gyermek
életkora között fennálló különbséget.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 40. §
(4)

Gyámhivatal

A gyermek gondozásba történı kihelyezése elıtt
beszerzi az e bekezdésben meghatározottakat,
illetve az örökbe fogadni szándékozó személynél
környezettanulmányt végez.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 41. §
(2) a)-c)

Gyámhivatal

A gyermek örökbe fogadásának engedélyezése
elıtt beszerzi az e bekezdésben
meghatározottakat.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 41. §
(5) a)-f)

Gyámhivatal

Köteles az eljárás során meghallgatni az e
bekezdésben felsorolt személyeket.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 42. §
(1) a)-d)

Gyámhivatal

Nyílt örökbe fogadás esetén az örökbe fogadót,
az örökbe fogadandó korlátozottan
cselekvıképes gyermeket és a vér szerinti szülıt
együttesen - tárgyalás keretében - köteles

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 42. §
(3)

Gyámhivatal

meghallgatni.
(V-MJV-FK)
Ha a szülı a Csjt. 48. §-ának (2)-(3)
bekezdésében szabályozott nyilatkozatot tesz,
tájékoztatni kell annak jogkövetkezményeirıl,
valamint a 44. § (1)-(2) bekezdésben
foglaltakról. A tájékoztatást, valamint annak
tudomásul vételét jegyzıkönyvben rögzíti,
amelyet soron kívül meg kell küldenie az
illetékes gyámhivatalnak.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 43. §
(4)

Jegyzı

Dönt az örökbefogadás engedélyezésérıl.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
d)
1952. évi IV. törvény 48. § (1)

Gyámhivatal

A 41. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt iratok,
illetve az örökbe fogadni szándékozó személy és
a gyermek szülıjének - gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló gyermek esetén a
gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján
15 napon belül dönt a kötelezı gondozásba
történı kihelyezésrıl.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 45. §
(1)

Gyámhivatal

Nyílt örökbe fogadás esetén a szülıi felügyeleti
jog szünetelését legkésıbb a gondozásba történı
kihelyezésrıl szóló határozatban állapítja meg,
ezzel egyidejőleg a 127. § (4) bekezdése alapján
a gyermek részére gyámot rendel.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 45. §
(2)

Gyámhivatal

Az örökbe fogadás engedélyezése elıtt az
örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye
szerinti gyermekjóléti szolgálat, illetve
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek
esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata
alapján meggyızıdik a gyermeknek - a Csjt. 48.
§-ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezı
gondozási idı alatti - családba történı
beilleszkedésérıl.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 45. §
(3)

Gyámhivatal

Amennyiben az örökbe fogadási eljárás során
olyan új körülmény, tény merül fel, amely
kétségessé teszi a korábbi alkalmasságot
megalapozó szakvéleményben foglaltakat, a
39/A. § (1)-(2) és (4) bekezdése alapján
intézkedik az alkalmasság felülvizsgálata iránt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 45. §
(4)

Gyámhivatal

A kötelezı gondozási idı letelte után
nyilatkoztatja az örökbe fogadni szándékozó
személyt az örökbe fogadási szándéka

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 45. §
(9)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

fenntartásáról, illetve ismerteti a 45. § (4)
bekezdés, valamint a 41. § (5) bekezdése szerinti
iratok tartalmát.
(V-MJV-FK)
Az örökbefogadást engedélyezı jogerıs
határozat másolatát megküldi az érintett
örökbefogadó szülırıl nyilvántartást vezetı
gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a
családtámogatási ellátást folyósító szervnek.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 46. §
(4)

Gyámhivatal

Kivételesen megengedheti, hogy az
örökbefogadott megtarthassa addigi családi
nevét.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 53. § (4)

Gyámhivatal

Engedélyezheti az örökbefogadott utónevének a
megváltoztatását is.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 53. § (5)

Gyámhivatal

Külföldi állampolgárságú örökbefogadó esetén a
gyermekvédelmi szakszolgálattól érkezett iratok
és vélemény megérkezését követıen 15 napon
belül
a) meghallgatja a 42. §-ban meghatározott
személyeket,
b) megvizsgálja a külföldi örökbefogadás Csjt.
49. § (2) bekezdésében meghatározott
feltételeinek fennállását,
c) jegyzıkönyvbe foglalja az örökbefogadás
jóváhagyása iránti kérelmet, valamint az
örökbefogadó személyes joga szerinti
örökbefogadási joghatásról való tájékoztatást,
d) a szülı-gyermek kapcsolat kialakulásának
elısegítése érdekében határozattal dönt a
gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó
személyhez gondozásra történı
kihelyezésérıl.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 51. §
(1)

Gyámhivatal

Az 51. § (1) bekezdésben meghatározottakkal
egyidejőleg megkeresi a gyermekvédelmi
szakszolgálatot a kihelyezett gyermek
gondozásának, a szülı-gyermek kapcsolat
alakulásának, a gyermek családba való
beilleszkedésének figyelemmel kísérése céljából.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 51. §
(3)

Gyámhivatal

Az örökbefogadást jóváhagyó határozatában
dönt a gyermek végleges külföldre távozásának,
szükség esetén a gyermek vagyona
felhasználásának engedélyezésérıl is.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 51. §
(5)

Gyámhivatal

Külföldi állampolgárságú gyermek

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 52. §

Gyámhivatal

örökbefogadása esetén a kérelem elbírálása elıtt
- feltéve, hogy az örökbe fogadni kívánt
gyermek szokásos tartózkodási helye nem a
Hágai Örökbefogadási Egyezményben részes
államok valamelyikében van - a gyermek
személyes jogának figyelembevételével
a) megvizsgálja az örökbefogadás feltételeit,
b) beszerzi a gyermek állampolgársága szerinti
ország illetékes hatóságának (bíróságának) az
örökbefogadásra vonatkozó jóváhagyását,
c) megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot
az 51. § (3) bekezdése érdekében.
(V-MJV-FK)

(1)

Dönt a felek közös kérelme alapján az
örökbefogadás felbontásáról.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
e)
1952. évi IV. törvény 56. § (1)

Gyámhivatal

Pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek
örökbefogadásának felbontása iránt.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §
d)

Gyámhivatal

Az örökbefogadás felbontása iránti kérelem
elbírálása során
a) meghallgatja az 1997. évi XXXI. törvény
128. §-ban meghatározott személyen kívül az
örökbefogadott gyermek vér szerinti szüleit is,
b) vizsgálja a Csjt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeket,
c) indokolt esetben gondoskodik a gyermek
törvényes képviseletérıl.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 48. §
(1)

Gyámhivatal

Rendelkezhet úgy, hogy az örökbefogadás
felbontása után az örökbefogadott és leszármazói
az örökbefogadással felvett családi és utónevet
viselhetik.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 58. § (2)

Gyámhivatal

Az örökbefogadás felbontásáról értesíti a
családtámogatási ellátást folyósító szervet.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 48. §
(4)

Gyámhivatal

Kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti
szülı adatairól.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
f)
1952. évi IV. törvény 53/A. §

Gyámhivatal

A vér szerinti szülı adatairól történı
felvilágosítás megadása elıtt meggyızıdik arról,
hogy az adatok megadása nem áll a kiskorú
gyermek érdekével ellentétben.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 53. §
(2)

Gyámhivatal

Indokolt esetben a tájékoztatás megadása elıtt

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 53. §

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

(V-MJV-FK)

kikéri a gyermekvédelmi szakszolgálat
pszichológiai szakvéleményét arra vonatkozóan,
hogy a gyermek személyiségfejlıdését az
adatokról történı tájékoztatás nem veszélyeztetie.
(V-MJV-FK)

(3)

A kiskorú örökbefogadott esetén a tájékoztatás
megadásához meghallgatja a vér szerinti és az
örökbe fogadó szülıt, nagykorú örökbefogadott
esetén csak a vér szerinti szülıt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 53. §
(4)

Gyámhivatal

Gyámügyek - pénzbeli ellátások
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok
A jogosult gyermek számára az e törvényben
meghatározott feltételek szerint rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) a)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(1) g)

Jegyzı

A jogosult gyermek számára az e törvényben,
illetve a rendeletében meghatározott feltételek
szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
állapít meg.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti,
valamint a rendeletében meghatározott módon és
feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt
rászorultságára tekintettel más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

E törvény szerint a gyermek gondozó szülıjének
vagy más törvényes képviselıjének a
gyermektartásdíjat megelılegezi, a jogosult fiatal
felnıttnek otthonteremtési támogatást állapít
meg, és ezen pénzbeli ellátások folyósításáról
rendelkezik.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 18. § (3)

Gyámhivatal

A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. § (1)
bekezdésben meghatározott pénzbeli és
természetbeni ellátások megállapítását
kezdeményezheti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 18. § (4)

Gyámhivatal
Jegyzı

Dönthet úgy, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás természetbeni ellátás formájában is
nyújtható legyen, különösen a védelembe vett

1997. évi XXXI. törvény 18. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

gyermekek számára.
(K-V-MJV-FK)
Megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, amennyiben megfelel az e §-ban
foglalt feltételeknek.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 19. § (2)

Jegyzı

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság megállapítására irányuló
kérelmet elutasítja, ha a 1997. évi XXXI.
törvény 19. § (4) bekezdésben megjelölt
személyek együttesen vagy külön-külön a 1997.
évi XXXI. törvény 19. § (7) bekezdésben
meghatározott értékő vagyonnal rendelkeznek.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 19. § (8)

Jegyzı

Ha vitatja a nyilatkozat

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 65. §
(5)

Jegyzı

Lakcímváltozás esetén haladéktalanul, de
legkésıbb 5 napon belül megküldi a jogosult új
lakcíme szerint illetékes jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 66/A.
§ (4)

Jegyzı

A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó, a
Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatást - a
feltételek fennállása esetén - folyósítja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 66/A.
§ (4)

Jegyzı

Nem állapíthat meg rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot, illetıleg a
megállapított jogosultságot meg kell szüntetnie,
ha a gyermek tartózkodási engedélyének
érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt,
illetve engedélyét visszavonták.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 19. § (9)

Jegyzı

A feltételek fennállása esetén 1 év idıtartamra
állapítja meg a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 20. § (2)

Jegyzı

Ha a felsıfokú iskola nappali tagozatán tanuló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 67. §

Jegyzı

a) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét,
az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál
az ingatlan forgalmi értékének megállapítása
iránt intézkedik,
b) jármőre vonatkozó becsült forgalmi értékét,
akkor az értéket a jármő forgalmi adóval
csökkentett belföldi fogyasztói árának és
használtsága mértékének figyelembevételével
állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

nagykorúvá vált gyermek a rendszeres
kedvezményre való jogosultság idıtartama alatt
házasságot kötött, a rendszeres kedvezmény
feltételeit soron kívül felülvizsgálja.
(K-V-MJV-FK)

(1)

Házasságkötés esetén a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot meg kell szüntetnie, ha a jogosult
házasságkötése szerinti új családban az egy fıre
jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon
értéke meghaladja az 1997. évi XXXI. törvény
19. §-ban meghatározott jövedelemhatárt, illetve
vagyon értékét.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 20. § (4)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 67. §
(3)

Jegyzı

Annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek,
a) akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév
július 1-jén fennáll, a tárgyév július
hónapjában
b) akinek a tárgyév november 1-jén fennáll, a
tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)

Jegyzı

Az 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-ában
meghatározott egyszeri támogatást azon
gyermek után folyósítja, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll. Az
egyszeri támogatás folyósításáról nem kell
határozatot hozni, illetve végzést kibocsátani
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. §
(1)

Jegyzı

A 4. számú melléklet szerinti adatlapon a
tárgyév július hónapjában esedékes pénzbeli
támogatás folyósításához a tárgyév július 10-éig,
a tárgyév november hónapjában esedékes
pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév
november 10-éig értesíti a Magyar Államkincstár
Regionális Igazgatósága megyeszékhelyen
mőködı szakterületi feladatot ellátó szervezeti
egységét (továbbiakban: Igazgatóság) az 1997.
évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján
megállapított pénzbeli támogatás összegérıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. §
(2)

Jegyzı

Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermek gyámjául
rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítı
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát.
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
h)

Jegyzı

A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultságot - határozatlan idıre - állapítja meg.

1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (2)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak,
akinek kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra
való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július
hónapjában - a július hónapra járó kiegészítı
gyermekvédelmi támogatás összege mellett -,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév
november hónapjában - a november hónapra
járó kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
összege mellett pótlékot folyósít.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (4)

Jegyzı

A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultság feltételeit - az (1) bekezdésben
meghatározottak alapulvételével - évente
legalább egyszer felülvizsgálja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (7)

Jegyzı

Ha a kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra
jogosult személy lakcíme a támogatás
folyósításának idıtartama alatt megváltozik, a
változás hónapjára járó támogatást teljes
összegben folyósítja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/C.
§ (1)

Jegyzı

Lakcímváltozás esetén az ügyben keletkezett
iratokat haladéktalanul, de legkésıbb 5 napon
belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint
illetékes jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/C.
§ (2)

Jegyzı

A kiegészítı gyermekvédelmi támogatást a
lakcímváltozást követı hónap 1. napjától
folyósítja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/C.
§ (3)

Jegyzı

Az 5. számú melléklet szerinti adatlapon minden
hónap 10-éig értesíti az Igazgatóságot a
kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
összegérıl, valamint az e jogcím alapján
igényelhetı elıleg összegérıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/D.
§ (1)

Jegyzı

A 6. számú melléklet szerinti adatlapon a
tárgyév július hónapjában esedékes pótlék
folyósításához a tárgyév július 10-éig, a tárgyév
november hónapjában esedékes pótlék
folyósításához a tárgyév november 10-éig értesíti
az Igazgatóságot a Gyvt. 20/B. §-a (5) bekezdése
alapján megállapított pótlék összegérıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/E.
§ (2)

Jegyzı

Annak a rendszeres gyermekvédelmi

1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (1)

Jegyzı

kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje
részére, aki a három-, illetve négyéves
gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába
járatásáról, és akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennáll
a) a gyermek óvodai beíratását követıen elsı
alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
aa) az év elsı felében történik és a gyermek
óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább három hónap eltelt, a beíratás
évének június hónapjában,
ab) az év elsı felében történik, de júniusig
nem telt el három hónap, a beíratás
évének december hónapjában,
ac) az év második felében történik és a
gyermek óvodai nevelésben való
részvétele óta legalább három hónap
eltelt, a beíratás évének december
hónapjában,
ad) az év második felében történik, de a
beíratás évében decemberig nem telt el
három hónap, a következı év június
hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad)
pont alattiak együtt: elsı alkalom],
b) a gyermek beíratását követıen második és
további alkalommal
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.
(K-V-MJV-FK)
Rendeletben elıírhatja, hogy az elsı alkalommal
folyósításra kerülı pénzbeli támogatás helyett a
szülınek gyermeke részére természetbeni
támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást
a gyermek beíratását követı hét munkanapon
belül kell a szülı rendelkezésére bocsátani.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A Gyvt. 20/C. §-ában meghatározott feltételek
fennállása esetén a Gyvt. 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás és a Gyvt. 20/B. § (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék mellett óvodáztatási
támogatást folyósít.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/F.
§ (1)

Jegyzı

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot
akkor megállapíthatja meg, ha a szülı a
gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig
beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betöltötte.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/F.
§ (4)

Jegyzı

Lakcímváltozás esetén az ügyben keletkezett
iratokat haladéktalanul, de legkésıbb 5 napon

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/F.
§ (5)

Jegyzı

iratokat haladéktalanul, de legkésıbb 5 napon
belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint
illetékes jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

§ (5)

Az elsı alkalommal pénzben nyújtandó
óvodáztatási támogatásra való jogosultság
[Gyvt. 20/C. § (1) bek. a) pont]
megállapításához beszerzi az óvoda igazolását a
gyermek óvodai beíratásának tényérıl,
idıpontjáról és a gyermek rendszeres óvodába
járásáról.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G.
§ (1)

Jegyzı

Határozatában megállapítja a Gyvt. 20/C. § (1)
bekezdés a) és b) pontja szerinti óvodáztatási
támogatásra való jogosultságot, egyidejőleg
rendelkezik a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti támogatás folyósításáról.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G.
§ (5)

Jegyzı

Ha az elsı alkalommal járó óvodáztatási
támogatást a Gyvt. 20/C. § (4) bekezdése
alapján természetben kell nyújtani, beszerzi a
szülınek a gyermek óvodai felvétele iránti
kérelmének másolatát, vagy ha az óvodáztatási
támogatás iránti kérelmet a szülı a gyermek
óvodai beíratását követıen nyújtotta be, az
óvoda igazolását a gyermek óvodai beíratásának
tényérıl, idıpontjáról.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/H.
§ (1)

Jegyzı

Az elsı alkalommal természetben nyújtandó
óvodáztatási támogatás esetén határozatában
megállapítja a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) és
b) pontja szerinti óvodáztatási támogatásra való
jogosultságot, egyidejőleg rendelkezik az elsı
alkalommal járó óvodáztatási támogatás
természetben történı nyújtásáról.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/H.
§ (3)

Jegyzı

Az elsı alkalommal természetben nyújtandó
óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti
szolgálat közremőködésével biztosítja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/H.
§ (4)

Jegyzı

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot
megállapító határozatban [68/G. § (5) bek.,
68/H. § (3) bek.] tájékoztatnia kell a szülıt a
további óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §
(1) bek. b) pont] folyósításának idıpontjairól és
feltételeirıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/I.
§ (1)

Jegyzı

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot
megállapító határozata [68/G. § (5) bek., 68/H. §

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/I.
§ (2)

Jegyzı

(3) bek.] egy példányát megküldi az óvodának,
egyidejőleg felhívja az óvodát, hogy
a) a gyermek óvodai nevelésben való
részvételének idıtartama alatt minden év
június 1-jéig, valamint december 1-jéig küldje
meg számára a gyermek rendszeres óvodába
járásáról szóló igazolást, azzal, hogy az
igazolásnak az elızı igazolás kiállításának
napjától a tárgyév május 15., illetve november
15. napjáig terjedı idıszakra kell vonatkoznia,
és
b) haladéktalanul, de legkésıbb 5 napon belül
küldjön értesítést, ha a gyermek óvodát vált
vagy óvodai nevelésben való részvétele
megszőnt.
(K-V-MJV-FK)
A további óvodáztatási támogatás folyósítását
megelızıen
a) beszerzi az óvoda 68/I. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti igazolását, ha az óvoda a 68/I.
§ (2) bekezdés a) pontjában foglalt
kötelezettségének nem tett eleget,
b) megvizsgálja, hogy
ba) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a 68/G.
§ (4) bekezdésben foglaltak szerint
fennáll-e, és
bb) a gyermek rendszeres óvodába járása a
68/G. § (2) bekezdésben foglaltak szerint
megvalósul-e.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/J.
§ (2)

Jegyzı

Ha a gyermek óvodát vált, minden érintett
óvodától beszerzi a 68/I. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti igazolást.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/J.
§ (3)

Jegyzı

Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat
során azt állapítja meg, hogy az óvodáztatási
támogatás jogosultsági feltételei nem állnak
fenn, határozattal állapítja meg az óvodáztatási
támogatásra való jogosultság megszőnését.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/J.
§ (4)

Jegyzı

A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott támogatás esetén a 12. számú
melléklet szerinti adatlapon a tárgyév június
hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás
folyósításához a tárgyév június 10-ig, a tárgyév
december hónapjában esedékes óvodáztatási
támogatás folyósításához a tárgyév december
10-ig értesíti az Igazgatóságot a támogatás
összegérıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/K.
§ (1)

Jegyzı

A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott támogatás esetén a 13. számú
melléklet szerinti adatlapon a tárgyév június
hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás
folyósításához a tárgyév június 10-ig, a tárgyév
december hónapjában esedékes óvodáztatási
támogatás folyósításához a tárgyév december
10-ig értesíti az Igazgatóságot a támogatás
összegérıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/L.
§ (1)

Jegyzı

A gyermeket a rendeletében meghatározott
mértékő rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó
család idıszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı
rendkívüli élethelyzetbe került.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 21. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében meghatározhatja azt a szervet,
amelyiknél a rendkívüli támogatás iránti
kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı
elıterjesztheti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 21. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A gyermektartásdíj megelılegezésérıl dönt, ha

1997. évi XXXI. törvény 22. § (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
b)

Gyámhivatal

1997. évi XXXI. törvény 22. § (3)

Gyámhivatal

a) a bíróság a tartásdíjat jogerıs határozatában
már megállapította, vagy van olyan külföldi
bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerıs
határozat, amelyet a Magyarországon élı
gyermek javára nemzetközi szerzıdés vagy
viszonosság alapján kell végrehajtani, és
b) a gyermektartásdíj összegének behajtása
átmenetileg lehetetlen, továbbá
c) a gyermeket gondozó szülı vagy más
törvényes képviselı nem képes a gyermek
részére a szükséges tartást nyújtani,
feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az
egy fıre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
kétszeresét.
(V-MJV-FK)
A gyermektartásdíj behajthatatlanságát a
gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy
rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára
vezetett eredménytelen végrehajtást követıen
állapítja meg. Az eredménytelen végrehajtást,
illetve a végrehajtás szünetelését kimondó
foglalási jegyzıkönyv hat hónapnál régebbi nem
lehet.
(V-MJV-FK)

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj
megelılegezését a gyermek nagykorúvá válása
után is megállapíthatja, illetve a már
megállapított gyermektartásdíjat tovább
folyósíthatja addig az idıpontig, ameddig a
középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik
évének betöltéséig.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 22. § (7)

Gyámhivatal

Meg kell gyızıdnie a gyermektartásdíj átmeneti
- a kérelem benyújtását közvetlenül megelızı
legalább 6 havi - behajthatatlanságáról.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 70. §
(1)

Gyámhivatal

A gyermektartásdíj megelılegezésére - az (5)
bekezdésben foglalt kivétellel - akkor kerülhet
sor, ha a jogosult kérte a bírósági határozatban
megállapított gyermektartásdíj bírósági
végrehajtását, és
a) a kötelezett munkabérére, más rendszeres
jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett
végrehajtás eredménytelen volt, vagy a
végrehajtás szünetel,
b) a részösszegő megfizetés vagy behajtás
mértéke a bíróság által megállapított
gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem
haladta meg.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 70. §
(2) a)-b)

Gyámhivatal

Amennyiben a jogosult a már megelılegezett
gyermektartásdíj folyósításának további,
legfeljebb 3 évre történı ismételt elrendelését
kéri, beszerzi az iratot, ami igazolja azt a tényt,
hogy az 1997. évi XXXI. törvény 24. §-ának (1)
bekezdésében foglalt kizáró feltétel nem áll fenn,
a kötelezett lakóhelye szerinti jegyzı által
végzett, a megelılegezett gyermektartásdíj adók
módjára történı behajtása teljesen vagy részben
eredményes volt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 70. §
(4)

Gyámhivatal

Szükség esetén megkeresi a bíróságot, illetve az
önálló bírósági végrehajtót a kérelmezı által
megindított végrehajtási eljárás eredményének,
közlése végett.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 71. §
(1)

Gyámhivatal

Amennyiben a tényállás tisztázása indokolja,
megkeresi a munkáltatót a letiltással kapcsolatos
adatok közlésére.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 71. §
(2)

Gyámhivatal

Az eljárás megindításáról szóló értesítésében [8.
§ (5) bek.] felhívja a gyermektartásdíj fizetésére

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 72. §

Gyámhivatal

kötelezett személyt a tartásdíj haladéktalan
megfizetésére, valamint az erre vonatkozó
nyilatkozattételre. A kötelezettet figyelmeztetnie
kell az 1997. évi XXXI. törvény 24. §-ának (8)
bekezdésében foglalt következményekre.
(V-MJV-FK)
Határozatát megküldi a jogosultnak, a
kötelezettnek, a kötelezett utolsó ismert
munkáltatójának, a végrehajtást foganatosító
bíróságnak, illetve az önálló bírósági
végrehajtónak, a jogosult és a kötelezett
lakócíme szerint illetékes ügyészségnek és
jegyzınek, valamint a gyámhivatal székhelye
szerint illetékes jegyzınek.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. §
(2)

Gyámhivatal

Az 1997. évi XXXI. törvény 24. §-ának (3)
bekezdésében foglaltak alapján történı
felfüggesztés esetén 30 napon belül megindítja a
felülvizsgálatot annak érdekében, hogy a
gyermektartásdíj megelılegezésének feltételei
fennállnak-e. Amennyiben a megelılegezés
feltételei nem állnak fenn, úgy a megelılegezést
meg kell szüntetnie.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. §
(3)

Gyámhivatal

Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt
felülvizsgálat eredményeként a megelılegezett
gyermektartásdíjat tovább kell folyósítani, úgy a
továbbfolyósítást annak a hónapnak az elsı
napjától kell elrendelni, amely hónaptól a
jogosult nem részesült gyermektartásdíjban.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. §
(4)

Gyámhivatal

A megelılegezett gyermektartásdíjról, annak
kamatáról és a folyósítással felmerült
költségekrıl negyedévente tájékoztatja a
kötelezett lakóhelye - lakóhely hiányában a
tartózkodási helye - szerinti jegyzıt a hátralékos
összeg adók módjára történı behajtása végett.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. §
(6)

Jegyzı

A gyermektartásdíj megelılegezését elrendelı
határozatát a fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 23. § (3)

Gyámhivatal

A gyámhivatal határozata alapján a
gyermektartásdíj megelılegezését a központi
költségvetés terhére biztosítja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 23. § (4)

Jegyzı

Eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy
tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
i)

Gyámhivatal

Közremőködik a gyermektartásdíj iránti igény
érvényesítésében a nemzetközi szerzıdésben
meghatározottak szerint.
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
i)

Jegyzı

Hivatalból vagy a külön jogszabályban
meghatározott szervek és személyek értesítése
alapján a gyermektartásdíj folyósítását legfeljebb hat hónapra - felfüggeszti, ha
a) a kérelmezınek a 22. § (1) bekezdésében
meghatározott körülményeiben változás állt
be,
b) a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az
egyéb vagyonára vezetett végrehajtás
eredménnyel jár,
c) a kötelezett a kérelmezı részére közvetlenül
fizet tartásdíjat,
d) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését
rendelték el.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 24. § (3)

Gyámhivatal

A felfüggesztést követı vizsgálat
eredményeképpen elrendeli a gyermektartásdíj
további folyósítását, vagy a megelılegezést
megszünteti.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 24. § (4)

Gyámhivatal

1997. évi XXXI. törvény 24. § (5)

Gyámhivatal

A gyermek törvényes képviselıje vagy
gondozója kezéhez kiutalt gyermektartásdíj,
megelılegezett gyermektartásdíj felhasználását a gyermekjóléti szolgálat javaslatára - indokolt
esetben ellenırizheti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 24. §
(3)

Gyámhivatal

Ha a (3) bekezdésben meghatározott személy a
kezéhez kiutalt gyermektartásdíjat,
megelılegezett gyermektartásdíjat nem a gyerek
érdekében használja fel,
a) szülı esetében a Csjt. 81. §-ának (2)
bekezdésében,
b) gyám esetében a 158. § (6) bekezdésében,

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 24. §
(4)

Gyámhivatal

A gyermektartásdíj megelılegezését
megszünteti, ha
a) a gyermek - a gyámhivatal, illetve a bíróság
végrehajtható határozata alapján - a külön élı
másik szülı vagy más személy gondozásába
kerül,
b) a gyermek nagykorúvá vált, és nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
nem folytat,
c) a gyermeket a gyámhivatal átmeneti vagy
tartós nevelésbe vette,
d) a kötelezett meghalt.
(V-MJV-FK)

valamint a Csjt. 108. §-ában foglaltak szerint
jár el.
(V-MJV-FK)
Közremőködik a gondozási díj, valamint a
megelılegezett gyermektartásdíj behajtásában.
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
j)

Jegyzı

Amennyiben a gyermektartásdíj
megelılegezésének idıtartama alatt a
gyámhivatal illetékessége megváltozik, a
megelılegezett gyermektartásdíjat folyósítja az
illetékességváltozásról szóló határozat alapján.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 74. §
(3)

Jegyzı

A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 75. § (1)
bekezdés szerint jogosulatlanul felvett és
visszafizetett összeget, valamint az 1997. évi
XXXI. törvény 24. §-ának (8) bekezdése szerint
megtérített összeget köteles visszafizetni a
központi költségvetésnek.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 75. §
(3)

Jegyzı

A megelılegezett gyermektartásdíj összegérıl a
6. számú melléklet szerinti adatlapon a kifizetés
hónapjának 10. napjáig értesíti a területileg
illetékes Igazgatóságot.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 76. §
(1)

Jegyzı

Dönt az otthonteremtési támogatás
megállapításáról.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
a)

Gyámhivatal

A gyámhivatal határozata alapján az
otthonteremtési támogatást a központi
költségvetés terhére biztosítja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 26. § (3)

Jegyzı

Az otthonteremtési támogatás összegének
megállapítása érdekében beszerzi
a) a kérelmezı önjogúvá válását megállapító
gyámhivataltól a döntéshez szükséges
iratokat, adatokat, így különösen
aa) a nagykorúvá vált vagyonáról szóló
értesítést,
ab) a volt vagyonkezelı végszámadását,
ac) a nevelésbe vett gyermek tulajdonában
álló ingatlanra vonatkozó adó- és
értékbizonyítványt,
b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálattól az
1997. évi XXXI. törvény 25. §-a (2)
bekezdésének a) pontjában foglalt feltétel
meglétére vonatkozó igazolást,
c) az otthonteremtési támogatással megszerezni
kívánt ingatlan adó- és értékbizonyítványát,
amennyiben a kérelem benyújtásakor ismertek

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 78. §
(1) a)-c)

Gyámhivatal

a megvásárolni szándékozott ingatlan adatai.
(V-MJV-FK)
Szükség esetén környezettanulmányt szerez be,
és a fiatal felnıtt utógondozójától javaslatot kér
az otthonteremtési támogatás céljának és a
pénzfelhasználási tervnek a
megvalósíthatóságáról, az együttmőködés
feltételeirıl, a támogatás összegének
felhasználási, valamint elszámolási módjáról és
várható idıpontjáról.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 78. §
(2)

Gyámhivatal

Az otthonteremtési támogatás iránti kérelem
benyújtáskor - amennyiben a kérelmezı nem áll
utógondozás alatt - a (2) bekezdésben foglaltak
érdekében a fiatal felnıtt részére a lakóhelye
szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálat
utógondozóját rendeli ki az 1997. évi XXXI.
törvény 25. §-ának (7) bekezdése szerinti
idıtartamra.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 78. §
(3)

Gyámhivatal

Jogosult 5 évi idıtartamra elidegenítési tilalmat
bejegyeztetni a magyar állam javára az ingatlannyilvántartásba, az otthonteremtési támogatással
megszerzett ingatlanra.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 26. § (4)

Gyámhivatal

Az otthonteremtési támogatásra jogosult fiatal
felnıtt kérelmére, körülményeinek lényeges
változása esetén a gyámhivatal az általa
bejegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja.
Ismételten jogosult a (4) bekezdésben
meghatározott elidegenítési tilalmat
bejegyeztetni a korábbi ingatlan felhasználásával
megszerzett újabb ingatlanra, legfeljebb az
elızıleg elıírt elidegenítési tilalom
idıtartamának lejártáig.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 26. § (5)

Gyámhivatal

A gyermeket nagykorúságának elérése elıtt 6
hónappal írásban tájékoztatja az otthonteremtési
támogatás lehetıségérıl.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 27. § (1)

Gyámhivatal

Az utógondozó írásban benyújtott
tájékoztatójának figyelembe vételével elbírálja a
fiatal felnıttnek az otthonteremtési támogatás
felhasználásáról készített elszámolását és
felmenti az utógondozót, amennyiben ıt az
otthonteremtési támogatás felhasználása
érdekében rendelte ki, vagy korábban elrendelt
utógondozás idıtartama lejárt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 80. §
(1)

Gyámhivatal

A korábbi, elidegenítési tilalommal terhelt
ingatlan vételárának felhasználásával
megszerzett új ingatlan esetén - legfeljebb az
elızıleg elıírt idıtartam lejártáig - jogosult
bejegyeztetni az elidegenítési tilalmat az új
ingatlanra.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 80. §
(3)

Gyámhivatal

A határozat jogerıre emelkedését követı hónap
utolsó napjáig intézkedik az otthonteremtési
támogatás összegének kifizetése iránt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 81. §
(1)

Jegyzı

A jogerısen megállapított otthonteremtési
támogatás összegét - kifizetés céljából - az 7.
számú melléklet szerinti adatlapon minden hónap
10. napjáig jelenti az Igazgatóságnak. Az
otthonteremtési támogatással való elszámolás
során egyebekben a 76. § (2)-(4) bekezdésben
foglaltak szerint kell eljárnia.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 81. §
(2)

Jegyzı

Gyámügyek - személyes gondoskodás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a
továbbiakban: személyes gondoskodás)
formáiról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjról rendeletet alkot.

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1997. évi XXXI. törvény 31. § (1)

Jegyzı

Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi
önkormányzat rendeletben szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodás formáit,
b) az önkormányzat által biztosított ellátás
igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját és a kérelem
elbírálásának szempontjait,
c) az intézményvezetı hatáskörében - külön
eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
d) az ellátás megszőnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendı térítési díjak mértékét,
csökkentésének és elengedésének eseteit,
módjait.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A korlátozottan cselekvıképes személy és a
törvényes képviselıje között az ellátás
igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában
- a tényállás tisztázása mellett - dönt.
(K-V-MJV-FK)

Ha az ellátás igénybevételére a helyi
önkormányzat képviselı-testületének határozata,
illetve a települési önkormányzat jegyzıjének
vagy a gyámhivatalnak a határozata alapján
kerül sor, a határozat egy példányával értesíti a
mőködtetıt, valamint az ellátást nyújtó
intézmény vezetıjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 32. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait önálló intézményként, illetve
családsegítı szolgálat, vagy az 1997. évi XXXI.
törvény 96. § (4)-(5) bekezdései szerinti
egészségügyi vagy közoktatási intézmény
szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységként, illetve a külön
jogszabályban meghatározott képesítési
elıírásoknak megfelelı személy
foglalkoztatásával biztosítja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 40. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot arra,
hogy környezettanulmányt készítsen.
(K-V-MJV-FK)

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 13. § c)

Jegyzı
Gyámhivatal

A településen élı gyermekek
veszélyeztetettségének megelızését a
gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi.
(K-V-MJV-FK)

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 14. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Szervezhet gyermekjóléti központot vagy
speciális feladatokat részben ellátó
gyermekjóléti szolgálatot akkor is, ha területén
40 000-nél kevesebb állandó lakos él.
(K-V-MJV-FK)

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 27. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha társulás keretében vagy ellátási szerzıdés
kötése útján gondoskodik a gyermekjóléti
szolgálat feladatainak ellátásáról, tájékoztatja a
lakosságot gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
szakembereknek az adott településen való
elérhetıségérıl, a szolgáltatás helyérıl, idejérıl
és gyakoriságáról.
(K-V-MJV-FK)

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 31. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodik arról, hogy az önálló
családgondozó számára szakintézmény különösen önálló gyermekjóléti szolgálat vagy
gyermekjóléti szolgálatként is mőködı
családsegítı szolgálat - biztosítsa
a) szükség szerinti szakmai és módszertani
konzultációt,
b) a rendszeres esetmegbeszélést több
szakember közremőködésével,

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 32. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

c) a rendszeres szakmai továbbképzést,
d) a családgondozó szakszerő helyettesítését.
(K-V-MJV-FK)
Az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
keretében - a (3)-(4) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével - a
gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek
napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti
gondozását, szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehetı ellátásokhoz való hozzájutást.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 94. § (2)

Képviselı-testület

A személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a
bölcsıde, a gyermekek átmeneti otthona, a
családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti
központ mőködtetését a külön jogszabályban
meghatározott többcélú kistérségi társulás útján
is biztosíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 94/A. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A gyermek bölcsıdébe történı felvételét a szülı
hozzájárulásával kezdeményezheti.
(K-V-MJV-FK)

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 36. § (3)

Gyámhivatal
Jegyzı

Az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak
szerint biztosítja a személyes gondoskodást
nyújtó szakellátás keretében az otthont nyújtó
ellátást, a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást.
(F-M)

1997. évi XXXI. törvény 95. § (1)

Közgyőlés

Az e törvényben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó ellátást a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 81. § (1) bekezdése szerint, valamint a
több önkormányzat illetékességi területére
kiterjedı intézményi ellátási kötelezettségnek a
94/A. §-nak a figyelembevételével más szervvel,
személlyel kötött ellátási szerzıdés útján, illetve
társulásban biztosítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 96. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig
- a külön jogszabályban meghatározott
tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a
képviselı-testület, illetve a közgyőlés
megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a
gyámhivatalnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A gyámhivatalnak az értékeléssel kapcsolatos

1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)

Képviselı-testület,

javaslatát hatvan napon belül érdemben
megvizsgálja és állásfoglalásáról, intézkedésérıl
tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Közgyőlés

Kezdeményezi a gyámhivatalnál a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes
gondoskodást nyújtó mőködési engedéllyel
rendelkezı gyermekjóléti szolgálatok és
lakásotthonok közül a módszertani feladatokat
ellátó intézmény kijelölését, azzal, hogy ellátási
típusonként a megyében egy, a fıvárosban két
módszertani intézet mőködhet.
(F-M)

1997. évi XXXI. törvény 96. § (7)

Közgyőlés

Mint fenntartónak, egyetértési joga van a
a) a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézmények, illetve a gyermekotthonok közül
regionális módszertani feladatokat ellátó
intézmény,
b) az átmeneti gondozást biztosító otthonok, a
nevelıszülıi hálózatok, a speciális
gyermekotthonok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, illetve a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi innovatív szolgáltatást
alaptevékenységként végzı, jogi
személyiséggel és mőködési engedéllyel
rendelkezı szervezetek közül országos
hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó
intézmény kijelölésénél.
(F-M)

1997. évi XXXI. törvény 96. § (8)

Közgyőlés

Az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy
egyes körülhatárolható és elkülöníthetı
feladatok ellátását nem állami szervvel kötött
ellátási szerzıdés útján is biztosíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 97. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Mint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény
fenntartója
a) dönt az intézmény alapító okiratáról,
gazdálkodási körérıl, átszervezésérıl,
megszüntetésérıl, tevékenységi körének
módosításáról, nevének megállapításáról,
b) meghatározza az intézmény költségvetését,
valamint az intézményi térítési díjat,
c) ellenırzi az intézmény gazdálkodását és
mőködésének törvényességét,
d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és
mőködési szabályzatát, szakmai programját,
e) ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a
szakmai munka eredményességét, a szakmai
program végrehajtását, valamint a
gazdálkodás szabályszerőségét és

1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

hatékonyságát,
f) gondoskodik a szakemberek képzésérıl,
továbbképzésérıl,
g) gyakorolja az intézmény vezetıje
tekintetében a munkáltatói jogokat,
h) gondoskodik az érdek-képviseleti fórum
megalakításának feltételeirıl,
i) kikéri a gyámhivatal véleményét az
intézmény mőködését érintı lényeges döntés
meghozatala elıtt, így különösen az
intézmény megszüntetése, feladatkörének
megváltoztatása esetén,
j) kivizsgálja a 36. § (2) bekezdése alapján
hozzá érkezı panaszokat és szükség esetén
intézkedik a panaszt kiváltó okok
megszüntetése iránt, és a megtett
intézkedésérıl tájékoztatja a mőködést
engedélyezı szervet.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A törvényesség biztosítása érdekében ellenırzi
a házirend, valamint más belsı szabályzatok
jogszerőségét. Az ellenırzés eredményeképpen
felhívja az intézmény vezetıjét a
jogszabálysértés orvoslására, illetve annak
eredménytelensége esetén a jogsértı házirendet
vagy más belsı szabályzatot megsemmisíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 104. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles elızetesen kikérni a gyámhivatal
véleményét, ha
a) személyes gondoskodást nyújtó intézményt
kíván megszüntetni, illetıleg annak ellátási
területét vagy az ellátási kötelezettség
terjedelmét változtatja meg,
b) az ellátórendszer mőködését szolgáló
vagyont más célra kívánja felhasználni,
c) az e törvényben vagy külön jogszabályban
nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 121. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátások intézményi térítési díját az intézményt
fenntartóként évente kétszer állapíthatja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 147. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A személyi térítési díj összegét - a 29. § (2)
bekezdésének e) pontja alapján - fenntartóként
csökkentheti vagy elengedheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 147. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A gyermek egyéni rászorultsága alapján - a
fenntartó által megállapított szabályok keretei
között - további gyermekenkénti kedvezményt
állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 148. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek
napközbeni ellátása esetén a mőködési engedély
kiadásáról határoz.

1997. évi XXXI. törvény 100. § (2)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(2)
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §
(2) a)

Jegyzı

A mőködési engedély kiadásáról,
módosításáról, visszavonásáról az arról hozott
jogerıs határozat - a jogerıre emelkedés
idıpontját igazoló záradékkal ellátott másolatának vagy a fellebbezésre való tekintet
nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat
másolatának egyidejő megküldésével értesíti az
e paragrafusban felsoroltakat.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §
(7)

Jegyzı

A szolgáltató tevékenység engedély kérelméhez
az e paragrafusban felsoroltakat csatolni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §
(1)-(3), (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ellenırzi, hogy a szolgáltató tevékenységet a
mőködési engedélyben és a jogszabályokban
foglaltaknak megfelelıen végzik-e.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 100. § (3)

Jegyzı

A szolgáltató (intézmény) székhelyén, illetıleg
telephelyén helyszíni szemlét tart.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §
(8), 8. § (3)

Jegyzı

Beszerzi a szolgáltató tevékenység folytatására
szolgáló ingatlannal kapcsolatos e bekezdésben
felsorolt adatokat.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §
(9)

Jegyzı

A szolgáltató tevékenységet engedélyezi,
ha
a) a kérelem és mellékletei megfelelnek a 4. §ban foglaltaknak, és
b) a szolgáltatótevékenység tárgyi és személyi
feltételei megfelelnek a külön jogszabályban
meghatározott követelményeknek,
c) a nem állami fenntartónak nincs lejárt
köztartozása.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. §
(1) a)-b), 5. § (2)

Jegyzı

A mőködési engedélyben fel kell tüntetni az e
paragrafusban felsoroltakat.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §
(1)-(2), 6. § (7)

Jegyzı

Legfeljebb három év idıtartamra határozott
idejő mőködési engedélyt adhat ki, amely
egyszer, legfeljebb újabb három év idıtartamra
meghosszabbítható.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §
(1)-(2)

Jegyzı

(V-MJV-FK)

Ha a szolgáltató tevékenység folytatására
szolgáló épület használatának joga határozott
idıre szól, határozott idejő mőködési engedélyt
ad ki legfeljebb arra az idıre, ameddig az épület
a szolgáltató használatában van.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §
(3)

Jegyzı

A mőködési engedély kiadásáról, módosításáról
és visszavonásáról a 3. számú melléklet szerinti
nyilvántartási lapon adatot szolgáltat a
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnek.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 7/A.
§ (1)

Jegyzı

Köteles kérni a mőködési engedély módosítását
az e paragrafusban megjelölt esetekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A mőködési engedély módosítása iránti
kérelemhez csak a megváltozott körülményekkel
kapcsolatos, 4. § szerinti mellékleteket kell
csatolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Beszerzi a 4. § (9) bekezdésének a) pontja
szerinti szakhatósági hozzájárulást az e
bekezdésben meghatározott esetekben.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(4)

Jegyzı

Az ingatlan-nyilvántartásból beszerzi a
szolgáltató tevékenység - ide nem értve a házi
gyermekfelügyeletet és a gyermekek átmeneti
házi gondozását - folytatására szolgáló ingatlan
tulajdoni lapján található adatokat, ha
a) a szolgáltató (intézmény, mőködtetı)
székhelye megváltozik, a (8) bekezdés ca)
alpontja szerinti eset kivételével,
b) helyettes szülıi ellátás, nevelıszülıi hálózat
esetében az ellátás helye, utógondozói ellátás
esetében a külsı férıhely címe megváltozik,
c) az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a
gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti
központ, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat új irodát kíván nyitni.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(5)

Jegyzı

Módosítja a mőködési engedélyt, ha az e
bekezdésben megjelölt feltételeknek megfelel.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(6)

Jegyzı

A 14. § (3) bekezdése szerint jár el, ha

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

a) a mőködési engedély az (1) bekezdés szerint
benyújtott kérelem alapján nem módosítható,
és
b) a szolgáltatótevékenység nem felel meg a

mőködési engedélyben, vagy a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
(V-MJV-FK)
Új mőködési engedélyt kell kérelmeznie,

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(8)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A mőködést engedélyezı szervnek köteles
tizenöt napon belül bejelenteni
a) az engedélyezés alapjául szolgáló, az (1) és
(8) bekezdésben nem említett lényeges
körülményekben bekövetkezı változást,
b) a jogerıs használatbavételi engedély
megküldésével a szolgáltató tevékenység
folytatására (intézmény elhelyezésére)
szolgáló ingatlanon (ingatlanrészen)
elvégeztetett építési engedélyköteles építést,
bıvítést, illetıleg átalakítást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bejelentés alapján szükség szerint szakmai
ellenırzést tart.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §
(11)

Jegyzı

Ha engedély nélkül végzett szolgáltató
tevékenységrıl szerez tudomást,
a) kötelezi a fenntartót a szolgáltató
tevékenység abbahagyására, ha a gyermekek
elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a
szolgáltató (intézmény, hálózat) mőködése a
gyermekek életét, testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve a
gyermekek más alkotmányos jogait súlyosan
sérti,
b) az a) pontban nem említett esetben felszólítja
a fenntartót, hogy harminc napon belül
kérelmezze a mőködési engedély kiadását,

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. §
(1)

Jegyzı

a) ha új telephelyet kíván létrehozni,
b) ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) a
mőködési engedélyben nem szereplı típusú
vagy formájú szolgáltató tevékenységet kíván
folytatni, illetıleg
c) bölcsıde, hetes bölcsıde, családi napközi,
gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, gyermekotthon, illetıleg
utógondozó otthon esetében, ha
ca) a szolgáltató (intézmény) székhelyét meg
kívánja változtatni, feltéve, hogy a
székhelyen ellátást nyújtanak,
cb) az ellátásba a szolgáltató tevékenység
folytatására (intézmény elhelyezésére)
korábban nem szolgáló épületet
(épületrészt) kíván bevonni, az (1)
bekezdés d) pontja szerinti eset
kivételével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

c) szabálysértési feljelentést tesz az ÁNTSZ
illetékes városi, fıvárosi kerületi intézeténél.
(V-MJV-FK)
Amennyiben a fenntartó az (1) bekezdésben
meghatározott határidı lejártáig a mőködési
engedély iránti kérelmét nem nyújtja be,
- kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység
abbahagyására,
- értesíti a szolgáltató székhelye, illetıleg
telephelye szerint illetékes városi, fıvárosi
kerületi gyámhivatalt, valamint
- a 12. §-ban meghatározottak szerint intézkedik
az 1997. évi XXXI. törvény értelmében
ellátásra jogosult személyek érdekében.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. §
(2)

Jegyzı

A mőködési engedélyt visszavonja az e
paragrafusban meghatározott esetekben.

1997. évi XXXI. törvény 100. § (4)
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Jegyzı

Haladéktalanul intézkedik a megyei
gyámhivatal vezetıjének megkeresése alapján a
gyermekek ellátásának ideiglenes
megszervezésérıl, amennyiben a megyei
gyámhivatal gyermekek átmeneti gondozásának,
otthont nyújtó ellátásnak, illetıleg utógondozói
ellátásnak a folytatását függeszti fel, vagy
visszavonja a mőködési engedélyét, illetıleg
ilyen típusú szolgáltató tevékenységet végeznek
mőködési engedély nélkül.
(M-F)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 12.
§ (2)

Fıjegyzı

A gyermek további ellátásáról köteles hatvan
napon belül gondoskodni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 12.
§ (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Évente legalább egy alkalommal ellenırzi, hogy
a szolgáltató tevékenység megfelel-e
- a mőködési engedélyben foglaltaknak, és
- a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, így különösen a személyi és
tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére,
a térítési díj megállapítására vonatkozó
szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató
rendelkezik-e a szükséges belsı
szabályzatokkal, és - nem állami fenntartó
esetén - a szakmai tevékenység körében
okozott kár megtérítésére vonatkozó
felelısségbiztosítással.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14.
§ (1)

Jegyzı

Helyszíni ellenırzést tart a 14. § (1) bekezdés
szerinti esetben; soron kívül helyszíni
ellenırzést tart, ha tudomására jut, hogy a

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14.
§ (2)

Jegyzı

(V-MJV-FK)

gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga
vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat)
mőködése a gyermekek életét, testi épségét vagy
egészségét veszélyezteti, illetve a gyermekek
más alkotmányos jogait sérti
(V-MJV-FK)
Ha az ellenırzés során hiányosságot észlel,

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14.
§ (3)

Jegyzı

Ha a fenntartó a kitőzött határidın belül nem
intézkedik a szolgáltató tevékenység
szabályszerő folytatása érdekében, a mőködési
engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a
szolgáltató tevékenység abbahagyására.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14.
§ (4)

Jegyzı

Az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvet, illetve
hivatalos feljegyzést megküldi a fenntartónak és
a szolgáltatónak (intézménynek, hálózatnak),
továbbá normatív állami hozzájárulásban
részesülı egyházi és nem állami fenntartású
szolgáltató (intézmény, hálózat) esetén a Magyar
Államkincstár területi Igazgatóságának.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14.
§ (6)

Jegyzı

Kiadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyt a 188/1999. (XII. 16.)
Korm. rendelet 18-20. §-aiban, valamint e
paragrafusban foglaltak szerint.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 16.
§ (2)

Jegyzı

Határon átnyúló gyermekjóléti szolgáltatást,
házi gyermekfelügyeletet és gyermekek átmeneti
házi gondozását közösségi fenntartó gazdasági
célú letelepedés nélküli, mőködési engedély
kiadásáról dönt.
(V-MJV-FK)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
17/B. § (1), (2)

Jegyzı

a) a mőködési engedélyt visszavonja, és
kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység
abbahagyására, ha a gyermekek elhelyezésére
szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató
(intézmény, hálózat) mőködése a gyermekek
életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan
veszélyezteti, illetve a gyermekek más
alkotmányos jogait súlyosan sérti,
b) az a) pontban nem említett esetben legfeljebb
hatvan nap idıtartamú határidı
megjelölésével felszólítja a fenntartót a
hiányosság megszüntetésére, vagy az ügynek
az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó
szempontjából is elınyös rendezése
érdekében a hiányosságok megszüntetésérıl a
fenntartóval hatósági szerzıdést köthet.
(V-MJV-FK)

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII.
18.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében
foglalt nyilvántartási lap másolatának
megküldésével tájékoztatja a megyei, fıvárosi
szociális és gyámhivatalt az általa engedélyezett
gyermekjóléti szolgáltatótevékenységrıl, illetve
a mőködési engedélyek módosításáról és
visszavonásáról.
(V-MJV-FK)

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §
(1)

Jegyzı

Gyermekvédelmi gondoskodás - általános feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Általános feladatok
Az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait önálló intézményként, illetve
családsegítı szolgálat, vagy a 96. § (4)-(5)
bekezdései szerinti egészségügyi vagy
közoktatási intézmény szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységként, illetve
a külön jogszabályban meghatározott képesítési
elıírásoknak megfelelı személy
foglalkoztatásával biztosítja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 40. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Feladata a gyermekek védelme helyi ellátó
rendszerének kiépítése és mőködtetése, a
területén lakó gyermekek ellátásának
megszervezése.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Ha területén tízezernél több állandó lakos él,
bölcsıdét köteles mőködtetni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) a)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Ha területén húszezernél több állandó lakos él,
az a) pontban meghatározottak mellett
gyermekek átmeneti otthonát köteles
mőködtetni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) b)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Ha területén harmincezernél több állandó lakos
él, az a) és b) pontokban meghatározottak
mellett családok átmeneti otthonát köteles
mőködtetni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) c)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Ha területén negyvenezernél több állandó lakos

1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) d)

Képviselı-testület

él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett
gyermekjóléti központot [40. § (3) bek.] köteles
mőködtetni.
(K-V-MJV-FK)

Közgyőlés

Lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti központot mőködtetni.
(MJV)

1997. évi XXXI. törvény 94. § (4)

Közgyőlés

Az intézménnyel nem rendelkezı önkormányzat
kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e
törvény hatálybalépésekor vagy külön
megállapodásuk alapján már biztosított ellátást.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 94. § (7)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a
személyes gondoskodást nyújtó szakellátás
keretében az otthont nyújtó ellátást, a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást.
(F-M)

1997. évi XXXI. törvény 95. § (1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A helyettes szülı folyamatos szakmai
segítésérıl, illetve ellenırzésérıl a 25. § (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltak szerint gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

15/1998. (IV. 30.) NM r. 59. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A gyermek átmeneti gondozását ellátó helyettes
szülıt a kiskorú törvényes képviselıjének
kérelmére kijelöli.
(K-V-MJV-FK)

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 18.
§

Képviselı-testület

A kijelölés során figyelembe veszi a törvényes
képviselınek a helyettes szülı személyére
vonatkozó kérelmét, a helyettes szülınél
nevelkedı gyermekek számát, valamint a
helyettesítı védelem során a gyermeket
megilletı jogokat.
(K-V-MJV-FK)

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 18.
§ (2)

Képviselı-testület

A helyettes szülı alkalmasságának
felülvizsgálatára az 5. §-ban foglalt
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a rendkívüli felülvizsgálatot a
gyermekjóléti szolgálat, valamint a helyettes
szülıi tanácsadó kezdeményezheti.
(K-V-MJV-FK)

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 19.
§ (1)

Képviselı-testület

Szakmai tanáccsal segíti a helyettes szülıi
tevékenységét és szervezi továbbképzését.
(K-V-MJV-FK)

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 19.
§ (2)

Képviselı-testület

A gyermeknek az átmeneti gondozás során
felmerülı veszélyeztetettsége esetén - a
gyermekjóléti szolgálat szakmai véleménye és a
gyermek törvényes képviselıjének hozzájárulása
alapján - az új helyettes szülı kijelölésével

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 20.
§

Képviselı-testület

egyidejőleg felmondja a helyettes szülıvel kötött
megállapodást.
(K-V-MJV-FK)
A helyettes szülı jogviszonyára és díjazására a
7-13. §-ban foglaltakat is megfelelıen
alkalmazni kell.
(K-V-MJV-FK)

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 22.
§

Képviselı-testület

Megkeresheti a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást:
a) a gyermek személyiségvizsgálata, a
gyermekre vonatkozó szakvélemény és
elhelyezési javaslat elkészítésére,
b) a gyermek egyéni elhelyezési tervének
elkészítésére
c) a gondozással-neveléssel kapcsolatos
feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülı
kapcsolattartásának alakulásáról, illetve a
szülınek a gyermekét gondozó intézménnyel
vagy személlyel való együttmőködésérıl
szóló tájékoztatás megadása érdekében.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 60. §, 63. § b)

Gyámhivatal

A gyermekvédelmi szakszolgáltatás
a) 60. § a) pontjában meghatározott feladatait a
megyei, fıvárosi gyermekvédelmi szakértıi
bizottság útján,
b) a) pontban nem említett feladatait,
gyermekvédı intézet vagy más
szakszolgáltatást nyújtó intézmény (a
továbbiakban együtt: területi gyermekvédelmi
szakszolgálat) mőködtetésével
biztosítja.
(F-M)

1997. évi XXXI. törvény 66. § (1)

Közgyőlés

A 63. §-ban meghatározott feladatokat
a) az 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó
fogyatékosok és pszichiátriai betegek
otthonában elhelyezett gyermek, továbbá
b) az általa mőködtetett nevelıszülıi
hálózatban, illetve fenntartott
gyermekotthonban elhelyezett gyermek
gyámja, gondozója, illetve az általa
foglalkoztatott hivatásos gyám tekintetében
látja el.
(F-M)

1997. évi XXXI. törvény 66. § (2)

Közgyőlés

Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlıdéséhez szükséges ellátás a szülı
beleegyezésével nem biztosítható és ez a helyzet
a gyermek fejlıdését veszélyezteti, a
veszélyeztetettség mértékétıl függıen az 1997.
évi XXXI. törvény 15. § (4) bekezdésében
felsorolt intézkedések valamelyikét megteszi.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 67. § (1)

Jegyzı
Gyámhivatal

A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó
intézkedést tesz, ha
a) a veszélyeztetettség megszüntetése a szülı
együttmőködésével nem biztosítható,
b) a gyermeknek nincs a szülıi felügyeleti jog
gyakorlására képes és jogosult szülıje és a
gyermeket veszélyeztetı körülmény elhárítása
gyám kirendelésével sem biztosítható,
c) a gyermek saját családjában történı
gondozása a szülık egészségi állapota,
indokolt távolléte, vagy más családi ok miatt
nem biztosított.
(K-V-MJV-FK)
Az általa folytatott eljárás során
a) felhívja a gyermekjóléti szolgálatot a
gyermeknek az alapellátás körében történı
ellátására, ha a gyermek helyzete nem
indokolja gyermekvédelmi intézkedés
alkalmazását,
b) az iratok egyidejő megküldésével megkeresi
a gyámhivatalt a hatáskörébe tartozó
gyermekvédelmi intézkedés megtételére, ha a
gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetése sem az alapellátás körében,
sem a jegyzı által alkalmazott
gyermekvédelmi intézkedéssel nem
biztosítható.
(K-V-MJV-FK)
Az általa folytatott eljárás során
a) felhívja a gyermekjóléti szolgálatot a
gyermeknek az alapellátás körében történı
ellátására, ha a gyermek helyzete nem
indokolja gyermekvédelmi intézkedés
alkalmazását,
b) az iratok egyidejő megküldésével megkeresi
a jegyzıt, ha a gyermek
veszélyeztetettségének megszüntetése a
jegyzı hatáskörébe tartozó intézkedés
megtétele indokolt vagy szükséges.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 82. §
(5)

Gyámhivatal
Jegyzı

Jegyzı
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 83. §
(1)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 83. §
(2)

Gyámhivatal

Határozattal dönt a gyermekvédelmi intézkedés
alkalmazásáról vagy az eljárás megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 83. §
(3)

Jegyzı
Gyámhivatal

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások
biztosításával segíti a várandós anyát és családját
a születendı gyermek vállalásában és
felnevelésében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXXIX. törvény 2. § (3) e)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gyámügyek - védelembe vétel

Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Védelembe vétellel kapcsolatos feladatok
A gyermeket védelembe veszi, ha a szülı vagy
más törvényes képviselı a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy
nem akarja, de alaposan feltételezhetı, hogy
segítséggel a gyermek fejlıdése a családi
környezetben mégis biztosítható.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 68. § (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(1) e)

Jegyzı

Védelembe veheti továbbá, a gyermekjóléti
szolgálat javaslatának figyelembevételével:
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a
szabálysértést elkövetett fiatalkorút,
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó
határozata alapján a tizennegyedik életévét be
nem töltött gyermeket,
c) a rendırség, az ügyészség, illetve a bíróság
jelzése alapján a bőncselekmény
elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 68. § (2)

Jegyzı

Az 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ának (2)
bekezdésében foglalt szervek, személyek jelzése,
kezdeményezése, javaslata alapján köteles a
védelembe vétel iránti eljárást hivatalból
lefolytatni.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 84. §
(1)

Jegyzı

Ha a védelembe vétel iránti eljárás nem a
gyermekjóléti szolgálat javaslatára indult,
megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot a (2)
bekezdés szerinti javaslat 15 napon belül történı
megtételére.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 84. §
(3)

Jegyzı

A védelembe vétel iránti eljárás során köteles
beszerezni a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl
a gyermekre vonatkozó, korábban keletkezett
iratokat.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 84. §
(4)

Jegyzı

A védelembe vétel iránti kérelmet elutasítja,
illetve a hivatalból indított eljárást megszünteti,
ha a gyermek veszélyeztetettsége nem áll fenn.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 85. §
(1)

Jegyzı

Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a
gyermek és szülıje nyilatkozatban vállalják a
gyermekjóléti szolgálattal való együttmőködést
és ennek alapján valószínősíthetı a gondozás
eredményessége, az (1) bekezdésben foglalt

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 85. §
(2)

Jegyzı

döntésével egyidejőleg felhívja a gyermekjóléti
szolgálatot az alapellátás keretében történı
segítségnyújtásra.
(K-V-MJV-FK)
Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll és az
az alapellátás önkéntes igénybevételével sem
szüntethetı meg - de a gyermeket nem kell a
családból kiemelni -, a gyermeket védelembe
veszi.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 85. §
(3)

Jegyzı

A védelembe vétellel egyidejőleg a gyermek
gondozásának folyamatos segítése és ellátásának
megszervezése, a szülıi nevelés támogatása
érdekében a gyermek részére a gyermekjóléti
szolgálat családgondozóját rendeli ki, és szükség
esetén
a) kötelezi a szülıt, hogy folyamatosan vegye
igénybe a gyermekek napközbeni ellátását,
illetve az 1993. évi LXXIX. tv. hatálya alá
tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást,
illetve kollégiumi ellátást,
b) kötelezi a szülıt, hogy gyermekével keressen
fel valamely családvédelemmel foglalkozó
személyt vagy szervezetet,
c) kötelezi a szülıt arra, hogy gyermeke vegye
igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat,
d) kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos
veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a
betegsége, illetve szenvedélybetegsége
következtében állandóan vagy idıszakosan
kóros elmeállapotú szülı, illetve a
gyermekkel együtt élı más hozzátartozó
orvosi vizsgálatát,
e) intézkedik - az illetékes szervek bevonásával
a gyermek egészségét veszélyeztetı
körülmények megszüntetésérıl,
f) magatartási szabályokat állapít meg a
gyermek számára a kifogásolt magatartás
megszüntetése érdekében,
g) figyelmezteti a szülıt helytelen
életvezetésének, magatartásának
következményére, és felszólítja annak
megváltoztatására.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 68. § (3)

Jegyzı

A családgondozót felmenti, ha

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 88. §
(3)

Jegyzı

a) alkalmatlan feladatára,
b) a családgondozó fontos okból felmentését
maga kéri,
c) utólag keletkezik olyan fontos akadály, amely
miatt feladatát megfelelıen ellátni nem tudja,
d) illetékessége megszőnik.
(K-V-MJV-FK)

A családgondozót tisztségébıl elmozdítja, ha a
családgondozó jogaival súlyosan visszaél,
kötelességeit nagymértékben elhanyagolja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 88. §
(4)

Jegyzı

Kérelemre bármikor, hivatalból évente
felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát.
Ha a védelembe vétellel a gyermek
veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, a
gyermek érdekében a gyermekvédelmi
gondoskodás más módját kell választani. Erre a
jogkövetkezményre a szülıt figyelmeztetni kell.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 68. § (5)

Jegyzı

A védelembe vétel iránti kérelmet elutasítja,
illetve a hivatalból indított eljárást megszünteti,
ha a gyermek veszélyeztetettsége nem áll fenn.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 85. §
(1)

Jegyzı

Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a
gyermek és szülıje nyilatkozatban vállalják a
gyermekjóléti szolgálattal való együttmőködést
és ennek alapján valószínősíthetı a gondozás
eredményessége, az (1) bekezdésben foglalt
döntésével egyidejőleg felhívja a gyermekjóléti
szolgálatot az alapellátás keretében történı
segítségnyújtásra.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 85. §
(2)

Jegyzı

Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll és az
az alapellátás önkéntes igénybevételével sem
szüntethetı meg - de a gyermeket nem kell a
családból kiemelni -, a gyermeket védelembe
veszi.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 85. §
(3)

Jegyzı

A védelembe vétel iránti eljárás során tárgyalást
tart.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 86. §
(1)

Jegyzı

A védelembe vételt megszünteti, ha
a) a gyermek családban történı nevelkedése
védelembe vétel nélkül is biztosítható,
b) a gyermekvédelmi gondoskodás más
formájáról döntött a gyámhivatal,
c) a fiatalkorú pártfogó felügyeletét rendelték el,
d) a fiatalkorú szabadságvesztését vagy
javítóintézeti nevelését tölti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 69. § (1)

Jegyzı

A védelembe vétel felülvizsgálata iránti eljárás
hivatalból - vagy a kirendelt családgondozó
kezdeményezésére - továbbá a korlátozottan
cselekvıképes gyermek, a szülı vagy más
törvényes képviselı kérelmére indul. A

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. §
(1)

Jegyzı

felülvizsgálat során a 86. § (1)-(3) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljárni.
(K-V-MJV-FK)
Határozattal szünteti meg a védelembe vételt az
1997. évi XXXI. törvény 69. §-a (1)
bekezdésének a)-d) pontjában, valamint a (2)
bekezdésben meghatározott esetekben.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91. §
(1)

Ha a védelembe vétel fennállása alatt a jegyzı
illetékessége megszőnik, a védelembe vétel
szükségességét soron kívül felülvizsgálja és
ennek eredményérıl a 90. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint dönt. A védelembe vétel
fenntartása esetén családgondozót rendel.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91. §
(4)

Jegyzı

Jegyzı

Gyámügyek - családba fogadás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Családba fogadás
Hozzájárul a gyermek családba fogadásához

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §
e)

Gyámhivatal

1997. évi XXXI. törvény 71. § (1)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 92. §

Gyámhivatal

A családba fogadó szülıt (szülıket) gyámul
rendeli.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 71. § (2)

Gyámhivatal

A családba fogadás az alapul szolgáló ok

1997. évi XXXI. törvény 71. § (3)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
A családbafogadáshoz akkor járul hozzá, ha a
családba fogadó szülı személyisége és
körülményei alapján alkalmas a gyermek
gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására,
valamint e feladatok ellátását maga is vállalja.
(V-MJV-FK)
A családba fogadás iránti eljárás során
a) meghallgatja az 1997. évi XXXI. törvény
128. §-ában meghatározott személyeken kívül
a családba fogadó személyt, illetve
személyeket,
b) tájékoztatja a feleket nyilatkozataik
jogkövetkezményérıl,
c) megvizsgálja a családba fogadás okát és
várható idıtartamát,
d) megvizsgálja a szülı(k) által megnevezett
családba fogadó személy(ek) alkalmasságát,
valamint azt, hogy viselhet(nek)-e gyámságot,
e) környezettanulmányt készít.
(V-MJV-FK)

elırelátható fennállásáig tart. A családba
fogadást a gyámhivatal a gyám tájékoztatása
alapján évente felülvizsgálja.
(V-MJV-FK)
A szülıt megilleti a kapcsolattartás joga,
valamint a gyermek sorsát érintı lényeges
kérdésekben való együttes döntési jog. A
gyermek sorsát érintı lényeges kérdésekben
felmerült vitákban a gyámhivatal dönt.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 71. § (4)

Gyámhivatal

Különösen indokolt esetben a gyámhivatal a
szülıt feljogosíthatja a vagyonkezelés és a
gyermek vagyoni ügyében a törvényes
képviselet jogával.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 71. § (5)

Gyámhivatal

A gyám éves jelentésének és számadásának
elbírálásával egyidejőleg vizsgálja azt is, hogy a
családba fogadás fenntartása a gyermek
érdekében továbbra is indokolt-e.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 94. §
(1)

Gyámhivatal

Ha a felülvizsgálat eredményeképpen azt
állapítja meg, hogy a családba fogadás
fenntartása ellentétes a gyermek érdekével,
intézkedik a gyermek saját családjába történı
visszahelyezése iránt, feltéve, hogy a családba
fogadásra okot adó körülmények már nem állnak
fenn. Ellenkezı esetben a gyermekvédelmi
gondoskodásnak azt a formáját rendeli el, amely
a gyermek számára a legmegfelelıbb.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 94. §
(2)

Gyámhivatal

A családbafogadást meg kell szüntetni, ha azt a
szülı vagy a családba fogadó szülı kérte. Ha a
családbafogadás oka továbbra is fennáll, a
gyámhivatal a családbafogadás megszüntetését
követıen a gyermekvédelmi gondoskodás más
formájáról intézkedik.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 71. § (6)

Gyámhivatal

Gyámügyek - ideiglenes hatályú elhelyezés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Ideiglenes hatályú elhelyezés
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését
családi környezete vagy önmaga súlyosan
veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése
szükséges, a gyermeket ideiglenesen
a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélı

1997. évi XXXI. törvény 72. § (1)-(3)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §

Jegyzı
Gyámhivatal

szülınél, más hozzátartozónál, illetve
személynél, vagy ha erre nincs lehetıség,
b) a legközelebbi ideiglenes hatállyal
elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító
nevelıszülınél, vagy ha erre nincs lehetıség az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására
is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el, és
errıl haladéktalanul értesíti az illetékes
gyámhivatalt, illetve a külföldi
állampolgárságú gyermek esetében Budapest
Fıváros V. Kerület Gyámhivatalát.
Gondoskodik a gyermeknek a gondozási helyre
vitelérıl.
(K-V-MJV-FK)
A külföldi állampolgárságú gyermek ideiglenes
hatályú elhelyezését követıen haladéktalanul:
a) értesíti az illetékes rendır-fıkapitányságot a
gyermek esetleges további magyarországi
tartózkodásának rendezése végett, és/vagy
b) kezdeményezi a jogsegélykérelem iránti
eljárást a gyermek gyámsága, illetve
örökbefogadása érdekében, vagy
c) értesíti az illetékes külképviseletet a gyermek
állampolgársága szerinti országba történı
visszajuttatása céljából.
(FK)

1997. évi XXXI. törvény 73. § (3)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §

Gyámhivatal

A külföldi állampolgárságú gyermek ideiglenes
hatályú elhelyezését a gyermek származási
országának válaszát követıen azonnal, illetve
hivatalból félévente felülvizsgálja, és ennek
eredményeképpen dönt az ideiglenes hatályú
elhelyezés fenntartásáról, vagy megszüntetésével
egyidejőleg a gyermek esetleges gyámságáról,
örökbefogadásáról.
(FK)

1997. évi XXXI. törvény 73. § (4)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §

Gyámhivatal

A gyermeket azonnali intézkedést igénylı
esetben a különélı másik szülınél, más
hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél,
illetve nevelıszülınél, vagy - ha erre nincs mód
- gyermekotthonban, fogyatékos személyek
otthonában vagy pszichiátriai betegek
otthonában helyezi el.
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(1) f)

Jegyzı

Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a
különélı másik szülınél, más hozzátartozónál
vagy más alkalmas személynél, illetve
nevelıszülınél, vagy - ha erre nincs mód gyermekotthonban, fogyatékos személyek
otthonában vagy pszichiátriai betegek
otthonában.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
a)

Gyámhivatal

Dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes
hatályú elhelyezés megszüntetésérıl és
megváltoztatásáról.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
c)

Gyámhivatal

Az ideiglenes hatályú elhelyezésrıl való döntés
elıtt meghallgatja az 1997. évi XXXI. törvény
128. §-ában meghatározott személyeket, kivéve,
ha a súlyos veszélyeztetettség a gyermek életét
közvetlen veszélynek teszi ki.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 96. §
(1)

Jegyzı
Gyámhivatal

Ha gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés
megváltoztatása vagy szülıi felügyelet
megszüntetése iránti per indokoltságát állapítja
meg, errıl - meghallgatás után - értesíti a
gyermek szülıjét vagy más törvényes
képviselıjét.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 96. §
(3)

Gyámhivatal

Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelı
végzésrıl értesítenie kell a gyermekétıl különélı
szülıt és a gondozási helyen mőködı
gyermekjogi képviselıt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 97. §
(2)

Gyámhivatal

Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata
során
a) meghallgatja az 1997. évi XXXI. törvény
128. §-ában meghatározott személyeket,
b) környezettanulmányt készít,
c) beszerzi mindazon szerveknek a véleményét,
amelyek a gyermekkel az ideiglenes hatályú
elhelyezést megelızıen foglalkoztak.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 98. §
(1)

Gyámhivatal

A 73. § (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel, az ideiglenes hatályú elhelyezést
követıen - függetlenül attól, hogy arra mely
beutaló szerv intézkedése alapján kerül sor annak elrendelésétıl számított
a) harminc napon belül megszünteti az
ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai
nem állnak fenn, vagy
b) harminc napon belül elrendeli a gyermek
átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy
c) hatvan napon belül pert indít az ideiglenes
hatályú elhelyezés fenntartása vagy
megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés
megváltoztatása, illetve a szülıi felügyelet
megszüntetése iránt.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 73. § (1)

Gyámhivatal

Ha az ideiglenes hatályú elhelyezés alapján azt
állapítja meg, hogy a szülıi felügyelet

1997. évi XXXI. törvény 74. § (1), (2)

Gyámhivatal

megszüntetésének okai nem állnak fenn, de a
gyermek fejlıdése a korábbi környezetében
nincs biztosítva, 60 napon belül pert indít a szülı
(szülık) ellen a gyermeknek a különélı másik
szülınél vagy harmadik személynél történı
elhelyezése iránt. A per megindításával
egyidejőleg megállapítja a szülı felügyeleti
jogának szünetelését, a különélı másik szülı
felügyeleti jogának feléledését, vagy azt a
személyt, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal
elhelyezték, a gyermek gyámjául rendeli.
(V-MJV-FK)
Ha az ideiglenes hatályú elhelyezést követıen
azt állapítja meg, hogy a szülıi felügyelet
megszüntetésének okai fennállnak, 60 napon
belül pert indít a szülı ellen a szülıi felügyeleti
jog megszüntetése iránt, a perindítással
egyidejőleg megállapítja a szülı felügyeleti
jogának szünetelését, továbbá
a) megállapítja a különélı másik szülı szülıi
felügyeleti jogának feléledését, és felhívja ıt
e joga gyakorlására, ha a gyermeket
ideiglenes hatállyal nála helyezték el,
b) a gyermek gyámjául rendeli azt a
hozzátartozót vagy más személyt, akinél a
gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték,
c) gyámot (hivatásos gyámot) rendel, ha a
gyermeket ideiglenes hatállyal
nevelıszülınél, gyermekotthonban vagy más
bentlakásos intézményben helyezték el.
(V-MJV-FK)
Az ideiglenes hatályú elhelyezést megszünteti,
ha
a) megállapítja, hogy az ideiglenes hatályú
elhelyezés feltételei nem álltak fenn, és a
gyermek fejlıdése korábbi környezetében szükség esetén védelembe vétel mellett biztosítható,
b) a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi,
c) a bíróság a szülıi felügyelet megszüntetése,
illetve a gyermek elhelyezésének
megváltoztatása iránti perben jogerısen
döntött,
d) a gyermeket családba fogadják,
e) a gyermeket örökbe fogadják,
f) a gyermeket tartós nevelésbe veszi.
(V-MJV-FK)
Az ideiglenes hatályú elhelyezés során a
gyermek gondozási helyét megváltoztatja, ha
megállapítja, hogy az ideiglenes hatályú
elhelyezés feltételei fennállnak, azonban
a) a gyermek nevelıszülınél,
gyermekotthonban történı elhelyezését
követıen válik ismertté, hogy van a gyermek

1997. évi XXXI. törvény 75. §

Gyámhivatal

1997. évi XXXI. törvény 76. § (1)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 98. §
(2)

Gyámhivatal

1997. évi XXXI. törvény 76. § (2)

Gyámhivatal

követıen válik ismertté, hogy van a gyermek
nevelésére alkalmas és azt vállaló külön élı
másik szülı, más hozzátartozó, illetve más
személy, akinél a gyermek ideiglenes
hatállyal elhelyezhetı, vagy
b) a gyermek jelenlegi gondozási helyének
megváltoztatása más okból indokolt.
(V-MJV-FK)

Gyámügyek - nevelésbe vétel
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Nevelésbe vétel
A gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a
gyermek fejlıdését a családi környezete
veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az
alapellátás keretében biztosított
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel
nem lehetett megszüntetni, illetve attól
eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek
megfelelı gondozása a családján belül nem
biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel
egyidejőleg a gyámhivatal a gyermeket
nevelıszülınél vagy - ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy
pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és
gyámot (hivatásos gyámot) rendel.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 77. § (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
d)

Gyámhivatal

Megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe
vett gyermek lakóhelyét, gondozási helyét.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
k)

Gyámhivatal

A gyermek átmeneti nevelésbe vételérıl soron
kívül határoz. A határozat fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 77. § (4)

Gyámhivatal

Gondoskodik a gyermeknek a nevelıszülıhöz
vagy gyermekotthonba, illetve más bentlakásos
intézménybe vitelérıl a gyámhivatal
rendelkezése alapján.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 77. § (5)

Jegyzı

Az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülı
kapcsolatát, a szülınek a nevelıszülıvel,
gyermekotthonnal, illetve fogyatékosok és
pszichiátriai betegek otthonával való
együttmőködését, továbbá a szülı
magatartásában, életvitelében és körülményeiben
beálló változásokat folyamatosan figyelemmel
kíséri.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 78. § (1)

Gyámhivatal

Figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett
gyermek és a szülı kapcsolatának alakulását, a
szülınek a gondozó személlyel vagy
intézménnyel való együttmőködését.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
g)

Gyámhivatal

Az átmeneti nevelésbe vétel fennállásának
szükségességét a gyám, a hivatásos gyám, a
nevelıszülı vagy intézmény, valamint a vér
szerinti családot gondozó gyermekjóléti
szolgálat és a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat tájékoztatása, illetve javaslata,
továbbá, ha szükséges a megyei, fıvárosi
gyermekvédelmi szakértıi bizottság
szakvéleménye alapján évente - a három éven
aluli gyermek esetében félévente - felülvizsgálja.
A felülvizsgálat eredményeképpen dönt az
egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely
fenntartásáról vagy módosításáról, továbbá - a
feltételek fennállása esetén - a szülıi felügyelet
megszüntetése iránti per indításáról vagy, ha ez
nem szükséges, a gyermek örökbefogadhatónak
nyilvánításáról, vagy az átmeneti nevelés
megszüntetésérıl.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 79. § (1)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109.
§

Gyámhivatal

Az átmeneti nevelésbe vétel éves - a 3 éven
aluli gyermek esetében féléves - felülvizsgálata
során tájékoztatást kér az e bekezdésben
felsoroltaktól.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109.
§ (1)

Gyámhivatal

A felülvizsgálat során tárgyalást tart, amelyre
meghívhatja az e bekezdésben felsoroltakat.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109.
§ (2)

Gyámhivatal

A gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyám és a
gyermekjóléti szolgálat javaslata, esetleg a
megyei (fıvárosi), illetve országos
gyermekvédelmi szakértıi bizottság
szakvéleménye alapján:
a) fenntartja vagy megszünteti a gyermek
átmeneti nevelését [Gyvt. 79. § (1) bek.]
b) dönt az egyéni elhelyezési terv fenntartásáról
vagy módosításáról [Gyvt. 83. § (1) bek.]
c) megváltoztatja a gyermek gondozási helyét
[Gyvt. 83. § (3) bek.]
d) felmenti, vagy elmozdítja a gyámot és új
gyámot rendel [Gyvt. 83. § (5) és 85. § (6)
bek.]
e) a feltételek fennállása esetén a szülıi
felügyelet megszüntetése iránt pert indít,
vagy, ha ez nem szükséges, a gyermek örökbe
fogadhatónak nyilvánításáról dönt [Gyvt. 79.
§ (1) bek.]

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109.
§ (3) a)-e)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
Ha az átmeneti nevelésbe vétel feltételei nem
állnak fenn, a kérelem elutasításával illetve az
eljárás megszüntetésével egyidejőleg megkeresi
a) a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás
keretében történı segítségnyújtásra,
b) indokolt esetben a jegyzıt a védelembe vétel
elrendelése céljából.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 99. §
(2)

Gyámhivatal

A gyermek átmeneti nevelésbe vételére irányuló
eljárása során
a) feltárja azokat a körülményeket, amelyek a
szülıt akadályozzák a gyermek nevelésében
és a veszélyeztetettség elhárításában, így
különösen a szülık, más családtagok
személyiségével, egészségi állapotával, a
gyermekhez főzıdı viszonyával, életvitelével
és szociális helyzetével kapcsolatos lényeges
körülményeket,
b) feltárja a gyermek személyiségével,
neveltségi és egészségi állapotával
kapcsolatos körülményeket,
c) beszerzi a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve
a gyámügyi hatáskörben eljáró jegyzınél
keletkezett iratokat, valamint felkéri az
illetékes jegyzıt a gyermek ingó- és
ingatlanvagyonának leltározására,
d) meghallgatja a szülıt a gyermek iskolájának,
életpályájának, illetve tartózkodási helyének
kijelölésével kapcsolatban és nyilatkoztatja
azokról az adatokról, amelyek a gyermek után
járó ellátások igénybevételéhez szükségesek,
e) javaslatot szerez be a gyermek gondozási
helyének meghatározásához,
f) beszerzi a szülı vagy tartásra köteles más
személy jövedelmi és vagyoni helyzetére
vonatkozó igazolásokat,
g) a gyermek tartózkodási helyén
környezettanulmányt készít,
h) beszerzi a gyermek születési anyakönyvi
másolatát, és ha szükséges eljár az 54. § (1)
bekezdése alapján.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 100.
§ (2) a)-h)

Gyámhivatal

Az átmeneti nevelésbe vétel iránti eljárás során
tárgyalást tart.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 101.
§ (1)

Gyámhivatal

Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejőleg
értesíti a családtámogatási ellátást, valamint az
árvaellátást folyósító szervet, továbbá a
gyermeket ellátó védınıt a gyermek gondozási
helyérıl és a gyám kirendelésérıl.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 102.
§ (4)

Gyámhivatal

A gyermek átmeneti nevelésbe vételének
elrendelése elıtt a gyermek gondozási helye
szerint illetékes gyermekvédelmi szakértıi
bizottság szakvéleményére alapozott elhelyezési
javaslatot szerez be a gyermekvédelmi
szakszolgálattól.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 103.
§ (1)

Gyámhivatal

Amennyiben a gyermekvédelmi szakszolgálat a
99. § (1) bekezdésben foglaltak miatt nem
javasolja a nevelésbe vételt és errıl tájékoztatja a
gyámhivatalt, ismételten megvizsgálja az
átmeneti nevelésbe vétel feltételeit, és
amennyiben azok
a) nem állnak fenn, a 99. § (2) bekezdése szerint
jár el,
b) fennállnak, beszerzi az (1) bekezdés szerinti
elhelyezési javaslatot.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 103.
§ (2)

Gyámhivatal

A gyermek alapellátásban keletkezett iratainak
megküldésével felhívja a gyermekvédelmi
szakszolgálatot az egyéni elhelyezési terv
elkészítésére, és az 1997. évi XXXI. törvény
141. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján
vezetett nyilvántartásra figyelemmel javaslatot
szerez be a gyermek gondozási helyére
vonatkozóan.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 103.
§ (3)

Gyámhivatal

A gyermek gondozási helyének
meghatározásához be kell szerezni a
gyermekjóléti szolgálat javaslatát, feltéve, hogy
nem vett részt a gyermekvédelmi szakszolgálat
által összehívott elhelyezési értekezleten.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 104.
§ (1)

Gyámhivatal

A gyermek gondozási helyének
meghatározásánál figyelemmel kell lenni az
1997. évi XXXI. törvény 82. §-ának (2)-(3)
bekezdésében meghatározott szempontokra.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
104. § (2)-(5)

Gyámhivatal

A szülı kérelmére vagy hivatalból a gyermek
átmeneti nevelésbe vételét megszünteti, ha
annak okai már nem állnak fenn.
(V-MJV-FK)
A gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha

1997. évi XXXI. törvény 79. § (2)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
h)

Gyámhivatal

1997. évi XXXI. törvény 80. § (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
e)

Gyámhivatal

a) a szülı vagy mindkét szülı felügyeleti jogát a
bíróság megszüntette,
b) a szülı vagy mindkét szülı elhalálozott, és a
gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló
szülıje,

c) a gyermek ismeretlen szülıktıl származik,
feltéve, hogy az a)-c) pontokban
meghatározott esetekben a gyermek
nevelésérıl a Csjt. 95-97. §-ai alapján
kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni,
d) a szülı gyermeke örökbefogadásához az
örökbefogadó személyének és személyi
adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló
nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek
ideiglenes hatállyal nem helyezhetı el leendı
örökbefogadó szülınél.
(V-MJV-FK)
A 1997. évi XXXI. törvény 80. § (1) alapján a
gyermeket tartós nevelésbe veszi és gondozási
helyét a 103-105. §-ban foglaltak szerint
határozza meg, egyidejőleg értesíti a 102. § (4)
bekezdésben foglalt szerveket, személyeket. A
gyermeket közgyógyellátásra való
jogosultságának megállapítása érdekében a 102.
§ (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 111.
§

Gyámhivatal

A tartós nevelésbe vétellel egyidejőleg a
gyermeket nevelıszülınél vagy ha ez nem
lehetséges gyermekotthonban, illetıleg az 1993.
évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok
és pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és
gyámot (hivatásos gyámot) rendel.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 80. § (2)

Gyámhivatal

Ha az (1) bekezdés d) pontja alapján a 6
hetesnél fiatalabb gyermeket ideiglenes hatállyal
leendı örökbefogadó szülınél helyezi el, akkor
az elhelyezéssel egyidejőleg hivatásos gyámot
rendel, figyelemmel a Csjt. 91. §-a (2)
bekezdésének d) pontja alapján szünetelı szülıi
felügyeleti jogra.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 80. § (3)

Gyámhivatal

A gyermek tartós nevelésbe vételérıl soron
kívül határoz. A határozat fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 80. § (5)

Gyámhivatal

Gondoskodik a gyermeknek nevelıszülıhöz,
gyermekotthonba vagy az 1993. évi III. törvény
hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai
betegek otthonába vitelérıl.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 80. § (6)

Jegyzı

A tartós nevelésbe vételt a gyám (hivatásos
gyám), a nevelıszülı vagy intézmény, valamint
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
tájékoztatása, illetve javaslata alapján évente - a
három éven aluli gyermek esetében félévente -

1997. évi XXXI. törvény 80. § (7)

Gyámhivatal

felülvizsgálja annak érdekében, hogy elısegítse
a gyermek mihamarabbi örökbefogadását, vagy
ha ez nem lehetséges, tartós családot pótló nevelıszülıi, gyermekotthoni - környezetbe
kerülését.
(V-MJV-FK)
A Csjt. 92. §-ának (3) bekezdése alapján
kapcsolattartásra feljogosított szülı kérelmére a
tartós nevelésbe vételt megszünteti, ha
a) a gyermek örökbefogadására nem került sor,
és
b) a szülı személye és környezete alkalmas a
gyermek nevelésére,
feltéve, hogy a megszüntetés a gyermek
érdekében áll.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 81. § (2)

Gyámhivatal

A tartós nevelésbe vétel éves - 3 éven aluli
gyermek esetében féléves - felülvizsgálata során
az 1997. évi XXXI. törvény 80. §-ának (7)
bekezdése alapján
a) fenntartja vagy megszünteti a gyermek
átmeneti nevelését [Gyvt. 81. § (2) bek.]
b) fenntartja az eredeti, vagy elfogadja a
módosított egyéni elhelyezési tervet
c) megváltoztatja a gyermek gondozási helyét
[Gyvt. 83. § (3) bek.]
d) felmenti, vagy elmozdítja a gyámot és új
gyámot rendel [Gyvt. 83. § (5) és 85. § (6)
bek.]
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 113.
§ (2)

Gyámhivatal

Dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett
gyermek kapcsolattartásáról.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
f)

Gyámhivatal

Hivatalból vagy kérelemre
a) a speciális gyermekotthonban elhelyezett
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett,
b) a 77. § (1) és a 80. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott átmeneti vagy tartós nevelésbe
vételi eljárással érintett speciális szükséglető
gyermek nevelési felügyeletét rendeli el, ha a
gyermek egészségi vagy pszichés állapotának
zavara következtében olyan magatartást
tanúsít, amely - saját vagy mások életére, testi
épségére - jelentıs veszélyt jelenthet, illetve
közvetlen és súlyos veszélyt jelent, feltéve,
hogy ez csak zárt körülmények között
biztosított teljes körő ellátással, kivizsgálással
és terápiával hárítható el.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 81/B. § (1)

Gyámhivatal

A nevelési felügyelet céljának elısegítése
érdekében elrendelheti, hogy az (1) bekezdésben

1997. évi XXXI. törvény 81/B. § (3)

Gyámhivatal

meghatározott gyermek
a) a speciális gyermekotthon meghatározott
helyiségeiben tartózkodjék,
b) meghatározott ideig hozzátartozóival a
kapcsolattartását csak korlátozott módon
gyakorolhatja,
c) a gyám (hivatásos gyám) egyetértésével
meghatározott gyógykezelésnek vagy
gyógyító eljárásnak vesse alá magát.
(V-MJV-FK)
A határozathozatal elıtt - a gyermek állapotát
figyelembe véve - meghallgatja a gyermeket,
törvényes képviselıjét, a gyermekjogi
képviselıt, a gyámi tanácsadót, a speciális
gyermekotthon vezetıjét, valamint beszerzi a
megyei, fıvárosi gyermekvédelmi szakértıi
bizottság véleményét. A meghallgatást szükség
esetén a gyámhivatal hivatalos helyiségén kívül
is meg lehet tartani.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 81/B. § (4)

Gyámhivatal

A nevelési felügyelet kérdésében a megyei,
fıvárosi gyermekvédelmi szakértıi bizottság
véleményétıl csak kivételesen indokolt esetben
térhet el.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 81/B. § (5)

Gyámhivatal

A nevelési felügyeletet szükség szerint, de
legalább havonta felülvizsgálja a megyei,
fıvárosi szakértıi bizottság véleménye alapján.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 81/B. § (7)

Gyámhivatal

Nevelési felügyeletet elrendelı vagy azt
felülvizsgáló határozatát - annak közlésétıl
számított három napon belül - felülvizsgálat
végett a bíróságnak megküldi.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 81/C. § (1)

Gyámhivatal

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti
és tartós nevelésbe vétel iránti eljárással érintett
gyermek gondozási helyét - a gyermek és az
átmeneti nevelésbe vett gyermek szülıjének
meghallgatása után - a (6) bekezdésben
meghatározott megyei, fıvárosi gyermekvédelmi
szakértıi bizottság, valamint a 132. § (1)
bekezdésében meghatározott szerv vagy személy
szakvéleményének segítségével határozza meg.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 82. § (1)

Gyámhivatal

Együttmőködik az egyéni elhelyezési terv
megvalósításában, a feladatok teljesítésében a
gyermek gondozójával, gyámjával (hivatásos
gyámjával), valamint az átmeneti nevelésbe vett
gyermek szülıjével.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 82. § (5)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A nevelésbe vétel évenkénti - a három éven
aluli gyermek esetében félévenkénti felülvizsgálata során dönt az egyéni elhelyezési
terv fenntartásáról vagy módosításáról, illetve a
gyermek gondozási helyének esetleges
megváltoztatásáról, melyhez szükség szerint
kikéri a megyei, fıvárosi gyermekvédelmi
szakértıi bizottság véleményét.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 83. § (1)

Gyámhivatal

A gyermek gondozási helyét hivatalból vagy
kérelemre megváltoztatja, ha
a) azok a körülmények, amelyekre elhelyezési
döntését alapozta késıbb lényegesen
megváltoztak,
b) a kijelölt gondozási hely a gyermek
érdekével ellentétes,
c) a gyermekotthon telephelye vagy a
nevelıszülı lakóhelye megváltozik,
és ezért a gyermek nevelését az addigi ellátási
formában már nem lehet, vagy megfelelı módon
nem lehet biztosítani. A határozat fellebbezésre
tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá
nyilvánítható.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 83. § (3)

Gyámhivatal

A gyermek gondozási helyét azonnali hatállyal
megváltoztatja, ha a gyermek érdekét korábbi
gondozási helye súlyosan veszélyezteti.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 83. § (4)

Gyámhivatal

A gyám (hivatásos gyám) felmentése vagy
elmozdítása esetén egyidejőleg új gyámot
(hivatásos gyámot) rendel és - szükség esetén meghatározza a gyermek új gondozási helyét.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 83. § (5)

Gyámhivatal

A (7) bekezdésben meghatározott kérelem
jóváhagyásáról annak benyújtásától számított
nyolc napon belül dönt. Ha nyolc nap alatt nem
foglal állást, a kérelmet jóváhagyottnak kell
tekinteni. A gyám kérelmének jóváhagyását
akkor tagadhatja meg, ha a tartózkodási hely
kijelölése vagy megváltoztatása nem áll a
gyermek érdekében.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 83. § (8)

Gyámhivatal

Az egyéni elhelyezési tervet az átmeneti
nevelésbe vétel elrendelése elıtt a gondozási
helyre vonatkozó javaslattal együtt szerzi be.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 106.
§ (1)

Gyámhivatal

A terv elfogadásáról az átmeneti nevelésbe vétel
elrendelésével egyidejőleg dönt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 106.
§ (2)

Gyámhivatal

Amennyiben az egyéni elhelyezési tervet nem
fogadja el, azt nem módosíthatja, hanem megjelölve a mérlegelési szempontjait - újabb
terv elkészítését rendeli el. Ha az újabb
elhelyezési tervet sem tartja elfogadhatónak,
tárgyalást tart és az országos gyermekvédelmi
szakértıi bizottság véleményének kikérését
követıen az elhelyezési tervet módosítja.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 106.
§ (4)

Gyámhivatal

Ha a nagykorúvá válással egyidejőleg a
cselekvıképességet érintı gondnokság alá
helyezendı személy vagyonára zárlatot rendel
el, a vagyonkezelı gyámot végszámadásának
benyújtására kötelezi.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 110.
§ (3)

Gyámhivatal

Dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség
megállapításáról, illetve megszüntetésérıl.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
j)

Gyámhivatal

A gondozási díj befizetéseket és a keletkezett
hátralékot köteles nyilvántartani. A befizetett
összeg 60%-át át kell utalnia a gyámhivatal által
megjelölteknek.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 117.
§ (2)

Jegyzı

Gondoskodik a gondozási díjhátralék
behajtásáról. Negyedévente tájékoztatja a
gyámhivatalt az esetleges hátralékról.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 118.
§ (1)

Jegyzı

A gondozási díj összegének felülvizsgálatához
évente megküldi a gondozási díj fizetésére
kötelezett körülményeit tanúsító iratokat.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 118.
§ (2)

Jegyzı

Törli az elévült díjhátralékot.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 118.
§ (3)

Jegyzı

A gondozási díj összegét és a fizetési
kötelezettséget évente felülvizsgálja.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 119.
§

Gyámhivatal

A gyermek gondozási helyét kérelemre,
valamint a nevelésbe vétel évenkénti - a 3 éven
aluli gyermek esetében félévenkénti felülvizsgálata során hivatalból
megváltoztathatja.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (1)

Gyámhivatal

A gondozási megváltoztatásához javaslatot kér
a gyermekvédelmi szakszolgálattól azzal, hogy
vizsgálata során véleményezze az 1997. évi

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (3)

Gyámhivatal

(K-V-MJV-FK)

XXXI. törvény 83. §-ának (3)-(4) bekezdése
figyelembe vételével - a gyermek gondozási
helyét is.
(V-MJV-FK)
Az új gondozási hely meghatározása során a
103-105. §-ban foglaltak szerint jár el.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (5)

Gyámhivatal

A gondozási hely megváltoztatásáról értesíti a
102. § (4) bekezdésében foglalt szerveket,
személyeket.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (6)

Gyámhivatal

Ha a gyermek nevelését, ellátását gondozási
helye súlyosan veszélyezteti és az eljárás
lefolytatásából adódó késedelem sérti a gyermek
érdekeit, soron kívül dönt a gyermeknek a
legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermekek ellátását biztosító nevelıszülınél, ha
ez nem lehetséges, az erre kijelölt
gyermekotthonban való elhelyezésérıl és
hivatásos gyámot rendel. [Gyvt. 83. § (4) bek.]
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (8)

Gyámhivatal

A mőködési engedélyen alapuló átvállaló
nyilatkozat alapján megállapítja a gyermek új
gondozási helyét, figyelemmel az 1997. évi
XXXI. törvény 82. §-ának (3) bekezdésére.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (9)

Gyámhivatal

A gyermek tartózkodási helye kijelölésére,
illetve megváltoztatására irányuló gyámi
kérelem elbírálásához elızetes véleményt kér a
területi gyermekvédelmi szakszolgálattól. [Gyvt.
83. § (8) bek.]
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (10)

Gyámhivatal

Ha a gondozási hely megváltoztatása során az
illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatok között
vita merül fel, a gyermekvédelmi
szakszolgálatok gondozási helyre tett javaslata,
valamint a fenntartók véleménye alapján, a 103105. §-ban foglaltak szerint dönt a gondozási
hely fenntartásáról vagy megváltoztatásáról.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
105/A. § (11)

Gyámhivatal

Dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett,
speciális szükséglető gyermek nevelési
felügyeletérıl.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
l)

Gyámhivatal

A nevelési felügyelet elrendelésével kapcsolatos
eljárás hivatalból vagy a speciális
gyermekotthon vezetıjének kezdeményezésére
(kérelmére) indul.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
114/A. § (1)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)
Az eljárás során beszerzi a megyei (fıvárosi)
gyermekvédelmi szakértıi bizottság véleményét.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
114/A. § (2)

Gyámhivatal

Az eljárás megindítását követıen haladéktalanul
kijelöli a gyermekjogi képviselıt a gyermeknek
a nevelési felügyelettel kapcsolatos ügyében
való képviselet ellátására, ide értve a bírósági
eljárásban való képviseletet is.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
114/A. § (3)

Gyámhivatal

A gyermek nevelési felügyeletét rendeli el, ha a
gyermek - egészségi vagy pszichés állapota
következtében - saját vagy másnak életét,
egészségét közvetlenül veszélyeztetı magatartást
tanúsít, és ez csak teljes körő ellátásának
azonnali, zárt körülmények közötti
felügyeletével hárítható el.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
114/B. § (1)

Gyámhivatal

A nevelési felügyeletet megszünteti, ha annak
feltételei nem állnak fenn. A nevelési felügyelet
megszüntetésérıl a gyermek, a gyermek
törvényes képviselıje, a gyermekjogi képviselı,
a speciális gyermekotthon vezetıje kérelmére,
valamint hivatalból 8 napon belül határozattal
dönt.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
114/B. §

Gyámhivatal

Az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése
után - kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták legalább egy év idıtartamra elrendeli a gyermek
és a fiatal felnıtt utógondozását feltéve, hogy az
utógondozást a fiatal felnıtt maga is kéri.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 92. § (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
i)

Gyámhivatal

Az utógondozást az otthonteremtési támogatás
iránti kérelem elıterjesztésekor ismételten
elrendeli, melynek során elsısorban a fiatal
felnıtt volt utógondozóját, ha ez nem lehetséges,
a fiatal felnıtt lakóhelye szerinti területi
gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozóját
rendeli ki.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 92. § (5)

Gyámhivatal

Az utógondozást az annak idıtartama alatt
nyújtott otthonteremtési támogatás
elszámolásának idıpontjáig meghosszabbítja.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 92. § (6)

Gyámhivatal

Az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése
vagy megszüntetése esetén legalább 1 évi
idıtartamra elrendeli a gyermek, illetve kérelme alapján - a fiatal felnıtt utógondozását.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 121.
§ (1)

Gyámhivatal

Amennyiben az otthonteremtési támogatás iránti
kérelem elıterjesztésekor a fiatal felnıtt
utógondozásban részesül, az utógondozás
idıtartamát meghosszabbítja az otthonteremtési
támogatás elszámolásának idıpontjáig.
Ellenkezı esetben az utógondozást az
otthonteremtési támogatás iránti kérelem
elıterjesztésekor rendeli el.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 121.
§ (3)

Gyámhivatal

A fiatal felnıtt kérelmének benyújtását
követıen az utógondozói ellátás elrendeléséhez
beszerzi az e paragrafusban felsoroltakat.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 124.
§

Gyámhivatal

A fiatal felnıtt kérelmére - illetve a gyermek
nagykorúságának elérése elıtt a gyám (hivatásos
gyám) javaslatának figyelembevételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek,
illetve a fiatal felnıtt átmeneti vagy tartós
nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szőnt
meg, és
a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja,
vagy
b) a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy
felsıfokú iskola nappali tagozatán
tanulmányokat folytat, vagy
c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét
várja, vagy
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 93. § (1)

Gyámhivatal

Az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal
felnıtt utógondozói ellátását akkor rendeli el, ha
a fiatal felnıtt létfenntartását vagy lakhatását
veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 93. § (4)

Gyámhivatal

Az utógondozói ellátás elrendelése elıtt
megkéri az ellátást biztosító nevelıszülı,
gyermekotthon, utógondozói otthon befogadó
nyilatkozatát vagy a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat külsı férıhelyre vonatkozó
nyilatkozatát. A befogadó nyilatkozat
megtagadása esetén köteles kikérni az intézmény
érdek-képviseleti fórumának véleményét.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 93. § (5)

Gyámhivatal

Az utógondozói ellátást megállapító határozatát
módosítja, ha az ellátás elrendelésének feltételei
megváltoztak, de szükségessége a fiatal felnıtt
kérelme alapján továbbra is fennáll.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 126.
§ (1)

Gyámhivatal

Az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal
felnıtt

1997. évi XXXI. törvény 93. § (10)

Gyámhivatal

a) ellátásának feltételei már nem állnak fenn,
b) ellátását szociális bentlakásos intézmény
biztosítja,
c) a nevelıszülıjével vagy más utógondozói
ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan, az
együttélés szabályait súlyosan sértı
magatartást tanúsít,
d) a házirendet többször súlyosan megsérti és az
ellátás megszüntetésével az intézmény érdekképviseleti fóruma is egyetért.
(V-MJV-FK)
Az utógondozást megszünteti, ha

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 122.
§ (2)

Gyámhivatal

a) a gyermek védelembe vétele, családba
fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése,
átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele válik
szükségessé,
b) azt a fiatal felnıtt kéri, kivéve, ha
utógondozói ellátásban vagy otthonteremtési
támogatásban részesül,
c) a fiatal felnıtt az utógondozóval önhibájából
legalább három hónapja nem mőködik együtt.
(V-MJV-FK)

Gyámügyek - gyámság, gondnokság
Feladat, besorolás
A gyámság alá tartozó kiskorúnak gyámot
rendel.

Jogszabály

Címzett

1952. évi IV. törvény 94. § (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §
a)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 127.
§ (2)

Gyámhivatal

Irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám
tevékenységét.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.
§ c)

Gyámhivatal

Hivatásos gyámot rendel a gyermek részére, ha
a szülı hozzájárult gyermeke ismeretlen
személy általi örökbefogadáshoz, és a gyermeket
ideiglenesen a leendı örökbe fogadó szülınél
helyezték el. [Csjt. 98. § (4) bek.]
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 127.
§ (3)

Gyámhivatal

Ha a szülı gyermekének általa ismert személy
részérıl történı örökbe fogadásához járult
hozzá, és az örökbe fogadás engedélyezését a
megnevezett leendı örökbe fogadó szülı
egyidejőleg maga is kéri - alkalmassága esetén az örökbe fogadni szándékozó személyt a
gyermek gyámjául rendeli ki.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 127.
§ (4)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

A gyermek részére gyámot rendel, ha
a) ideiglenes hatállyal nevelıszülınél,
gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben helyezte el a gyermeket, és pert
indított a szülıi felügyelet megszüntetése
iránt,
b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a
gyermeket.
(V-MJV-FK)
A gyámrendeléssel egyidejőleg annak tényérıl
értesíti a családtámogatási ellátást és az
árvaellátást folyósító szervet, továbbá a
gyermeket ellátó védınıt.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 84. § (1)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 130.
§ (3)

Gyámhivatal

Gyámhivatal

A gyermek számára - a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a területi
gyermekvédelmi szakszolgálat részérıl erre
kijelölt hivatásos gyámot rendeli ki, ha
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermeket az 1993. évi III. törvény hatálya
alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai
betegek otthonában helyezte el,
b) a nevelıszülı a gyámságot nem vállalta,
c) a szülı hozzájárult gyermeke ismeretlen
személy általi örökbefogadásához és a
gyermeket a gyámhivatal ideiglenesen a
leendı örökbefogadó szülınél helyezte el.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 84. § (3)

Gyámhivatal

Ha a nevelıszülıi hálózatot nem állami szerv
mőködteti, a (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott esetben a gyermek számára
elsısorban a mőködtetı által kijelölt hivatásos
gyámot rendeli ki.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 84. § (4)

Gyámhivatal

Ha a gyámot tisztségébıl elmozdítja, vagy
azonnali hatállyal felfüggeszti, ezen
intézkedésével egyidejőleg új gyámot rendel, és
- szükség esetén - meghatározza a gyermek új
gondozási helyét.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 85. § (6)

Gyámhivatal

A gyám jognyilatkozatait jóváhagyja vagy nem
hagyja jóvá, ha a jognyilatkozat a gyermek
családi jogállására és az ezzel kapcsolatos
perindításra vonatkozik.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 87. § (2)

Gyámhivatal

A (4) bekezdésben foglalt eseti gondnokot
elsısorban a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnak, illetve - ha a gyermekotthont

1997. évi XXXI. törvény 87. § (5)

Gyámhivatal

vagy nevelıszülıi hálózatot nem állami szerv
tartja fenn, illetve mőködteti - a mőködtetınek
ezzel a munkakörrel megbízott munkatársai
közül jelöli ki.
(V-MJV-FK)
A nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban
a gyermek képviselıjeként a gyermekjogi
képviselıt rendeli ki.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 87. § (6)

Gyámhivatal

Ha a gyámságot nevelıszülı látja el, a gyámot
kérésére felhatalmazhatja a gyermek
vagyonának kezelésével járó feladatok ellátására
is, ami vonatkozhat a vagyon egészére vagy az
ügyeknek meghatározott csoportjára.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 88. § (1), (3)

Gyámhivatal

Ha a gyámot nem hatalmazta fel a gyermek
vagyonának kezelésével járó feladatok
ellátására, a gyermek részére vagyonkezelı eseti
gondnokot rendel elsısorban a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatnak, illetve - ha a
gyermekotthont vagy a nevelıszülıi hálózatot
nem állami szerv tartja fenn, illetve mőködteti a mőködtetınek ezzel a munkakörrel megbízott
dolgozói közül.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 89. § (1)

Gyámhivatal

Elbírálja a gyám, illetve a vagyonkezelı eseti
gondnok eseti, rendes, valamint végszámadását.

1997. évi XXXI. törvény 89. § (2)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 159.
§, 161-162. §

Gyámhivatal

Engedélyezheti a hivatásos gyámnak, hogy a
gyermek 83. § (6) bekezdésének b) és c) pontja
szerinti tartózkodási helyét megváltoztassa.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 91. § (2)

Gyámhivatal

A gyám jogkörét korlátozhatja, intézkedéseit az elhelyezés tárgyában tett intézkedés
kivételével - meg is változtathatja.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 103. § (2)

Gyámhivatal

Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos
gondnokot rendel.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.
§ b)

Gyámhivatal

A gondnokrendelés elıtt megvizsgálja

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 131.
§ (1)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

a) a gondnok rendelés okát,
b) van-e nevezett gondnok,
c) a gondnokolt kinek a gondozásában áll, van-e
olyan házastárs, szülı vagy más hozzátartozó,
illetve rokon, akit gondnokul ki lehet
rendelni,

d) van-e vagyona a gondnokrendeléssel érintett
személynek.
(V-MJV-FK)
A gondnok rendelés elıtt beszerzi a gondnok
rendelés alapjául szolgáló bizonyítékokat, így
különösen a jogerıs bírósági határozatot,
valamint a gondnokolt születési anyakönyvi
másolatát.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 131.
§ (2)

Gyámhivatal

A gondnok kirendelése elıtt beszerzi a
gondnokrendelés okául szolgáló bizonyítékokat.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 133.
§ (1)

Gyámhivatal

Az 1997. évi XXXI. törvény 128. §-ával
meghatározott személyeken kívül meghallgatja ha mentális állapota lehetıvé teszi - a
gondnokság alá helyezéssel érintett személyt,
valamint a gondnoki tisztség ellátását vállaló
személyt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 131.
§ (3)

Gyámhivatal

Annak a személynek,

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 132.
§ (1)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 132.
§ (2)

Gyámhivatal

a) akit a bíróság cselekvıképességet érintı
gondnokság alá helyezett gondnokot,
kivételesen több gondnokot,
b) akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási
képessége tartósan, teljes mértékben hiányzik
(Ptk. 18/A. §), kivételesen azonnali
intézkedést igénylı esetben ideiglenes
gondnokot,
c) aki a 12. § (1) bekezdése szerint
ismeretlennek minısül, vagy akit
körülményei adott ügy vitelében
akadályoznak, különösen, ha ismeretlen
helyen tartózkodik, vagy ismert helyen
tartózkodik ugyan, de visszatérésében gátolva
van, eseti gondnokot vagy ügygondnokot
[Ket. 40. § (5) bek.],
d) akinek részére gondnokot rendelt, a gondnok
helyettesítésére, ha az feladatainak
ellátásában tartósan akadályozva van,
helyettes gondnokot,
e) akinek az ügyében más eljáró szerv, személy
megkeresi, a feltételek fennállása esetén, eseti
gondnokot vagy ügygondnokot
rendel.
(V-MJV-FK)
Az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon túl gondnokot (Ptk. 224. §)
rendel annak a személynek is, akit körülményei
ügyei vitelében tartósan akadályoznak, és emiatt
elıreláthatólag hosszabb idın át képviseletre

szorul.
(V-MJV-FK)
Az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározottakon túl eseti gondnokot rendel
akkor is, ha
a) a korlátozottan cselekvıképes vagy
cselekvıképtelen személy és törvényes
képviselıje között érdekellentét áll fenn [Ptk.
225. § (1) bek.], vagy a törvényes képviselı
más tényleges akadály miatt nem járhat el,
illetve a szülı nem láthatja el a gyermek
törvényes képviseletét,
b) a szülı mint törvényes képviselı a gyermeket
a Csjt. 87. §-ának (1) bekezdése szerint nem
képviselheti,
c) a különleges szakértelmet igénylı ügyekben
a gyám vagy gondnok nem képes a törvényes
képviselet ellátására,
d) határozatában nem hatalmazta fel a gyámot a
gyermek vagyonának kezelésével járó
feladatok ellátására [Gyvt. 88. § (1) bek.].
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 132.
§ (3)

Gyámhivatal

Az 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 132. §
(1)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl
a) ha a születendı gyermek jogainak megóvása
érdekében szükséges a méhmagzat részére
gondnokot,
b) a vagyonvédelem érdekében, ha a
gondnokság alá helyezés iránt per indítása
indokolt, vagy az ilyen per során elrendelt
zárlat esetén zárgondnokot
rendel.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 132.
§ (4)

Gyámhivatal

Az eseti és ügygondnok kirendelése iránt
intézkedik, ha erre az elıtte folyó eljárásban van
szükség, Az általa kirendelt gondnokot felmenti,
továbbá megállapítja munkadíját
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
b)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 132.
§ (5)

Jegyzı

A gondnokrendelı határozatát azonnal
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
134/A. § (2)

Gyámhivatal

A gondnokrendelésrıl értesíti a
családtámogatási ellátást folyósító szervet.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
134/A. § (3)

Gyámhivatal

A törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén [Ptk. 18/A. § (1) bek.] az

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 135.
§ (1)

Gyámhivatal

Az általa kirendelt gondnokot felmenti, továbbá
megállapítja munkadíját.
(K-V-MJV-FK)

ideiglenes gondok rendelés elıtt
a) meghallgatja a gondnokság alá helyezendı
személyt,
b) beszerzi a lakó- vagy tartózkodási hely
szerint illetékes, vagy a gyógykezelést ellátó
pszichiátriai gondozó intézet, illetve ideg- és
elmegyógyintézet szakvéleményét,
c) környezet-tanulmányt készít,
d) leltároztatja a gondnokság alá helyezendı
személy vagyonát.
(V-MJV-FK)
A gyámhivatal felkérésére a gyámsági és
gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat
végez, környezettanulmányt készít, valamint
közremőködik a gyámhivatali határozatok
végrehajtásában.
(K-V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
c)

Jegyzı

Ideiglenes gondnokot rendel abban az esetben
is, ha az ideiglenes gondnokrendelés
szükségességérıl a bíróság döntött.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 135.
§ (3)

Gyámhivatal

A gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatban
külön jogszabályban meghatározott esetekben
zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti
gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében
akadályozott személy képviseletére és
méhmagzat részére gondnokot rendel és ment
fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.
§ e)

Gyámhivatal

A törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén a cselekvıképességet érintı
gondnokság alá helyezendı személy vagyonára
30 napon belül, határozattal zárlatot rendel, és
ezzel egyidejőleg zárgondnokot rendel.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 139.
§ (1)

Gyámhivatal

Az eseti gondnok (ügygondnok) munkadíját
megfizeti a jogszabályban meghatározott
esetekben.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 141.
§ (4)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a
gyámot, a gondnokot.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.
§ d)
1952. évi IV. törvény 107-108. §
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 142.
§

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 143.
§

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

A nagykorúság elérése után, illetve a
gondnokság megszüntetésérıl rendelkezı
jogerıs bírósági határozat alapján értesíti
a) a jogosultat a vagyon állagáról, a vagyon
kezelıjének személyérıl és számadási

kötelezettségérıl, a letétben lévı vagyon
helyérıl, a vagyon feletti rendelkezés
módjáról, továbbá arról, hogy a számadásra
kötelezettel szemben támasztott követelését
szükség esetén bírósági úton érvényesítheti,
b) a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült,
nagykorúvá vált jogosultat - a beszerzett adóés értékbizonyítvány alapján - ingatlanának
értékérıl,
c) a földhivatalt a jogosult kiskorúságára
vonatkozó, illetve, ha a bíróság errıl nem
rendelkezett, a volt gondnokolt személy
gondnokság alá helyezésre vonatkozó
bejegyzésnek az ingatlan-nyilvántartásból
való törlése érdekében,
d) a nyugdíjfolyósító szervet, ha a jogosult
nyugdíjban vagy nyugdíjszerő rendszeres
szociális ellátásban részesült,
e) a hitelintézetet, a zárolt számla kezelıjét, a
letétben lévı vagyontárgy kezelıjét arról, ha
a vagyon felett a 18. életévét betöltött
személy nem jogosult rendelkezni, mivel
korlátozottan cselekvıképes vagy
cselekvıképtelen.
(V-MJV-FK)
Ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló
személy és törvényes képviselıje között
érdekellentét áll fenn, eseti gondnok útján
gondoskodik képviseletükrıl.
(K-V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. §
(5)

Gyámhivatal
Jegyzı

Kirendeli a nevelıszülıt gyámként.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 55. § (2)

Gyámhivatal

A gyámnak és a gyermeknek az életpálya
kijelölésével kapcsolatos vitájában dönt.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 86. § (4)

Gyámhivatal

Engedélyezheti a korlátozottan cselekvıképes
kiskorúnak ígért vagy adott ajándék
visszautasítását a törvényes képviselınek.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 12/A. § (4)

Gyámhivatal

A törvényes képviselı jognyilatkozatait
jóváhagyja, ha a jognyilatkozat
a) a kiskorút megilletı tartásról történı
lemondásra,
b) a kiskorút örökösödési jogviszony alapján
megilletı jogokra vagy kötelezettségre; külön
is visszautasítható vagyontárgyak
öröklésének visszautasítására,
c) a kiskorú ingatlantulajdonának átruházására
vagy bármely módon történı megterhelésére
vonatkozik, ide nem értve azt az esetet,
amikor az ingatlan ellenérték nélküli

1959. évi IV. törvény 13. § (1) a)-e)

Gyámhivatal

megszerzésével egyidejőleg kerül sor
haszonélvezet alapítására,
d) a kiskorú külön jogszabály alapján
beszolgáltatott vagyonára,
e) a kiskorú olyan egyéb vagyontárgyára, illetve
vagyoni értékő jogára vonatkozik, amelynek
értéke meghaladja a külön jogszabályban
meghatározott összeget.
(V-MJV-FK)
Kérheti a nagykorú személy gondnokság alá
helyezését.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 14. § (2), 15. § (2)

Gyámhivatal

Ha a gondnokság alá helyezés szükségességérıl
tudomást szerez, a gondnokság alá helyezési
eljárást meg kell indítania, ha ezt a (2)
bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozó
a gyámhatóságnak a perindítás szükségességérıl
való tájékoztatását követı 60 napon belül nem
teszi meg.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 14. § (3), 15. § (3)

Gyámhivatal

A gondnokság alá helyezés iránt - ha annak
feltételei [Ptk. 14. § (4) bek. és 15. § (4) bek.]
fennállnak - akkor indít pert, ha a gondnokság
alá helyezendı személynek nincs házastársa,
egyenesági rokona, testvére, vagy van ugyan, de
azok nem kívánnak pert indítani.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 144.
§ (1)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §
e)

Gyámhivatal

A kötelezı felülvizsgálati eljárást a
cselekvıképességet korlátozó, illetve kizáró
gondnokság alá helyezést kimondó ítéletében
megjelölt felülvizsgálati idıpontban indítja meg.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 144.
§ (3)

Gyámhivatal

A gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt
pert indít, ha annak fenntartása - függetlenül a
kötelezı felülvizsgálat iránti eljárás
megindításának idıpontjától - már nem indokolt
és a megszüntetés iránti pert az erre jogosultak
nem kezdeményezik.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 144.
§ (4)

Gyámhivatal

Dönt a gondnokolt és gondnoka közötti vita
esetén.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 14/B. § (1)

Gyámhivatal

A cselekvıképtelen személy gondnoka,
korlátozott cselekvıképesség esetén pedig az
érintett személy és gondnoka
jognyilatkozatainak érvényességéhez a
jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a
gondnokolt
a) tartására,

1959. évi IV. törvény 16. § (1)

Gyámhivatal

b) örökösödési jogviszony alapján megilletı
jogára vagy kötelezettségére,
c) ingatlantulajdonának átruházására vagy
bármely módon történı megterhelésére
vonatkozik, ide nem értve azt az esetet,
amikor az ingatlan ellenérték nélküli
megszerzésével egyidejőleg kerül sor
haszonélvezet alapítására,
d) a Ptk. 20/B. § alapján beszolgáltatott
vagyonára,
e) vagyonának mértékétıl függıen a gondnokot
kirendelı határozatban megállapított
összeget, de legalább 50 000 Ft-ot meghaladó
értékő egyéb vagyontárgyára, vagyoni értékő
jogára vonatkozik.
(V-MJV-FK)
Kivételesen indokolt esetben hozzájárulhat
a) a cselekvıképtelen személy gondnoka,
korlátozott cselekvıképesség esetén pedig a
gondnokolt és a gondnok közös kérelmére a
gondnokság alá helyezett személy
leszármazójának önálló háztartás
alapításához, fenntartásához, illetve más
létfontosságú célja eléréséhez a gondnokság
alatt álló vagyonának terhére; a támogatás
mértéke a leszármazó kötelesrészét nem
haladhatja meg;
b) a korlátozottan cselekvıképes gondnokolt és
gondnoka közös kérelmére a gondnokolt által
történı - az a) pontban foglaltak alá nem
tartozó - ajándékozáshoz vagy jogokról
ellenérték nélkül lemondásához, illetve
közcélra történı felajánlásához, feltéve, hogy
a jogügylet a gondnokolt megélhetését nem
veszélyezteti.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 16. § (2)

Gyámhivatal

Kivételesen, azonnali intézkedést igénylı
esetben ideiglenes gondnokot rendelhet annak a
nagykorú személynek, akinek az ügyei viteléhez
szükséges belátási képessége - pszichés állapota
vagy szellemi fogyatkozása miatt - tartósan
teljes mértékben hiányzik, és az érdekeinek
védelme más módon - elsısorban zárlat
elrendelésével - nem lehetséges.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 18/A. § (1)

Gyámhivatal

Az ideiglenes gondnokot kirendelı
határozatában megjelöli, hogy az ideiglenes
gondnok a Ptk. 14. § (6) bekezdésében
meghatározott ügycsoportok közül melyekben
járhat el az érintett személy helyett.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 18/A. § (2)

Gyámhivatal

A zárlat elrendelését, illetve az ideiglenes
gondnokrendelést követı 8 napon belül a

1959. évi IV. törvény 18/B. §

Gyámhivatal

gondnokrendelést követı 8 napon belül a
gondnokság alá helyezési pert meg kell
indítania.
(V-MJV-FK)
A bíróság által gondnokság alá helyezett
személy részére gondnokot rendel.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 19. § (1)

Gyámhivatal

Többes gondnokrendelés esetében meg kell
határoznia a gondnokok feladatköreinek pontos
megoszlását.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 19/B. § (2)

Gyámhivatal

A gondnokolt részére helyettes gondnokot is
rendelhet.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 19/B. § (3)

Gyámhivatal

Jóváhagyja az érintett személy és gondnoka
jognyilatkozatait, ha a jognyilatkozat a
gondnokolt
a) tartására
b) örökösödési jogviszony alapján megilletı
jogára vagy kötelezettségére,
c) ingatlan tulajdonának átruházására vagy
bármely módon történı megterhelésére
vonatkozik, ide nem értve azt az esetet,
amikor az ingatlan ellenérték nélküli
megszerzésével egyidejőleg haszonélvezet
alapítására kerül sor,
d) a Ptk. 20/B. §-a alapján beszolgáltatott
vagyonára,
e) vagyonának mértékétıl függıen a gondnokot
kirendelı határozatban meghatározott
összeget, de legalább 50 000 Ft-ot meghaladó
értékő egyéb vagyontárgyára, vagyoni értékő
jogára vonatkozik [Ptk. 16. § (1) bek. e)
pont],
f) vagyoni hozzájárulása 50%-át, de legalább
100 000 Ft-ot meghaladó kötelezettség
vállalásra vonatkozik, feltéve, hogy a
gondnokolt gazdálkodó szervezet tagja,
részvényese [Ptk. 20/D. § (3) bek.].
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 146.
§ (4)

Gyámhivatal

A gondnokot a tisztségébıl felmenti, ha
a) a gondnokság alá helyezést a bíróság
megszüntette,
b) a gondnokolt meghalt,
c) a gondnok fontos okból a felmentését kéri,
d) utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a
gondnok kirendelésének is akadályát
jelentette volna.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 19/C. § (1) a)-d)

Gyámhivatal

A gondnokot tisztségébıl elmozdítja - azonnali

1959. évi IV. törvény 19/C. § (2)

Gyámhivatal

intézkedést igénylı esetben ezt megelızıen a
gondnokot a tisztségébıl felfüggeszti -, ha a
gondnok a kötelezettségét nem teljesíti vagy
olyan cselekményt követ el, amellyel a
gondokolt érdekeit súlyosan sérti vagy
veszélyezteti.
(V-MJV-FK)
Ha a gondnokot a tisztségébıl a Ptk. 19/C. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott okból
menti fel, ezzel egyidejőleg a gondnokolt
haláláról a gondnokság alá helyezést elrendelı
bíróságot értesítenie kell, a halál tényének a
gondnokoltak névjegyzékébe történı bejegyzés
végett.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 19/C. § (3)

Gyámhivatal

A gondnok tevékenységét felügyeli.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 20/A. §

Gyámhivatal

A gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt
keresetet indíthat.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 21. § (2)

Gyámhivatal

Szervezi a hivatásos gondnoki feladatokat
vállaló személy képzését, illetve a hivatásos
gondnok továbbképzését.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 102. § (2)

Gyámhivatal

Bejelenti a nyilvántartást vezetı szervnek
a) a hivatásos gondnok foglalkoztatását a (3)
bekezdésben megjelölt adatok közlésével,
továbbá
b) a nyilvántartásba vett adatokban
bekövetkezett változást.
Az adatbejelentést a foglalkoztatás
megkezdésétıl, illetıleg az adatváltozás
idıpontjától számított 30 napon belül teszi meg.
(V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 102. § (4)

Gyámhivatal

A gondnokság alá helyezés iránti
keresetlevélhez - ha a gyámhatóság a felperes csatolnia kell az alperes elmeállapotára
vonatkozó szakorvosi véleményt, az alperes
lakóhelyén készített környezettanulmányt,
ideiglenes gondnokrendelés, illetve zárlat
elrendelése esetén pedig az erre vonatkozó
határozatot is.
(V-MJV-FK)

1952. évi III. törvény 307. § (2)

Gyámhivatal

Amennyiben a kiskorú gyermek vagy a
gondokolt gazdálkodó szervezet tagja
(részvényese) és a gazdálkodó szervezet a
számviteli törvény szerinti beszámoló
készítésére köteles, a beszámolót a
vagyonkezelınek a beszámoló elkészítését

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 158.
§ (5)

Gyámhivatal

követı 30 napon belül a gyámhivatalhoz be kell
nyújtania, ennek elfogadásáról - eseti
számadásként - a határozattal dönt.
(V-MJV-FK)
Hivatalból, valamint a gondnokoltnak, a
korlátozottan cselekvıképes kiskorúnak, a
gondnokolt közeli hozzátartozójának és a
gyermek közeli hozzátartozójának kérésére a
gyámot, illetve gondnokot indokolt esetben eseti
számadásra kötelezheti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 158.
§ (6)

Gyámhivatal

Ha a vagyonos kiskorú önjogúvá válik, vagy a
gondnokolt gondnokságát, illetve vagyoni ügyek
tekintetében a cselekvıképesség korlátozását a
bíróság megszünteti, haladéktalanul a 143. §-ban
foglaltak szerint jár el.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 160.
§ (6)

Gyámhivatal

15 napon belül dönt a gyám és a gondnok
végszámadásának elfogadásáról.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 160.
§ (7)

Gyámhivatal

A számadás elbírálása során:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 161.
§ (1)

Gyámhivatal

Ha a számadás helyes, azt elfogadja, és
végszámadás esetén a számadásra kötelezettet a
vagyonkezelés alól felmenti. Rendelkezik
egyúttal a maradványösszeg felhasználásáról,
illetıleg annak betétben történı elhelyezésérıl
is.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 161.
§ (2)

Gyámhivatal

Ha a számadás alapján hiányt vagy indokolatlan
kiadást, illetve nem megfelelı gazdálkodás
eredményeképpen kárt állapít meg, a számadásra
kötelezett személyt felhívja, hogy az okozott kár
összegét 8 napon belül betétbe fizesse be. Ha a
számadásra köteles az összeget vagy annak egy
részét vitatja, a követelés érvényesítése iránt pert
indít.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 161.
§ (3)

Gyámhivatal

a) a benyújtott iratok alapján megvizsgálja a
számadás helyességét, elbírálja a kiadások
szükségességét, értékeli a gazdálkodás során
tanúsított gondosságot,
b) indokolt esetben beszerzi a korlátozottan
cselekvıképes személy és - ha nem ı a
vagyon kezelıje - a törvényes képviselı, a
hozzátartozók, valamint a bentlakásos
szociális intézmény vezetıjének a számadásra
vonatkozó észrevételeit.
(V-MJV-FK)

A számadási kötelezettség, illetve a számadás
helyességének megállapítása iránt pert indíthat
illetve kezdeményezhet.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §
f)

Gyámhivatal

Gyámügyek - vagyonkezelés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Vagyonkezeléssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Kötelezheti a szülıt, a gyámot és a gondnokot
(továbbiakban együtt: törvényes képviselı) a
gyermek, illetve a gondnokság alatt álló személy
tulajdonában álló - 100 000 Ft értéket
meghaladó - értékpapír hitelintézeti letétben
történı kezelésére.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 147.
§ (4)

Gyámhivatal

Ha a gondnokság alá helyezett személy
tulajdonában olyan ingatlan van, amellyel
kapcsolatban elsı fokú bíróság nem intézkedett,
megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes
földhivatalt a gondnokság alá helyezés tényének
az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzése
iránt.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 150.
§

Gyámhivatal

Dönt a gyermekek és gondnokoltak
készpénzvagyonának gyámi fenntartásos
betétben vagy folyószámlán történı
elhelyezésérıl, illetve az elhelyezett pénz
felhasználásáról, államilag garantált
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történı
befektetésérıl, letétben kezelésérıl, valamint
egyéb tárgyak letétbe helyezésérıl.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.
§ a)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 149.
§

Gyámhivatal

Egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyeknek
meghatározott csoportjára nézve a szülıtıl a
törvényes képviselet jogát megvonhatja, ha attól
lehet tartani, hogy a szülı a képviseletet nem a
gyermek érdekeinek megfelelıen gyakorolná.
(V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 87. § (2)

Gyámhivatal

A vagyonkezelıi joggal felruházott gyám,
illetıleg a vagyonkezelı eseti gondnok a
rendelet 11. § (5) bekezdés szerinti kérelmére
engedélyezi a családi pótlék zsebpénz
biztosítására történı folyamatos felhasználását.
(V-MJV-FK)

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11.
§ (6)

Gyámhivatal

Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.

Gyámhivatal

kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.

§ b)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 152.
§

(V-MJV-FK)
Rendszeres felügyelete alá vonhatja a
vagyonkezelést, ha a szülık a gyermek
vagyonának kezelése tekintetében
kötelességüket nem teljesítik.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.
§ c)
1952. évi IV. törvény 81. § (2)

Gyámhivatal

Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást,
meghatározott esetekben a végszámadást.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.
§ d)

Gyámhivatal

Közremőködik a gyermekek, gondnokoltak
ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékő
jogával kapcsolatos ügyekben.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.
§ e)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 151.
§ (2)

Gyámhivatal

A vételár megfizetés (3) bekezdésben
meghatározott módjára vonatkozó rendelkezés
hiányában - az okiratokat csak akkor láthatja el
záradékkal, ha a szerzıdésben meghatározott
vételárat betétben elhelyezték.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 154.
§ (2)

Gyámhivatal

Ha a cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság alá helyezés iránti perindítás
indokolt, és az érintett személy vagyonának
védelme sürgıs intézkedést igényel, a vagyonra
zárlatot rendel el, és ezzel egyidejőleg
zárgondnokot rendel ki.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 18. § (1)

Gyámhivatal

A gyámhatósághoz beszolgáltatott vagyonnal
való rendelkezéshez a gyámhatóság jóváhagyása
szükséges.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 20/B. §

Gyámhivatal

Egyszerősített számadást engedélyezhet, ha a
gondnok a gondnokolt közeli hozzátartozója és a
gondnokolt vagyoni viszonyai rendes számadást
nem tesznek szükségessé.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 20/D. § (1)

Gyámhivatal

Ha a gondnokolt gazdálkodó szervezet tagja
(részvényese), a gondnokolt vagyoni
hozzájárulása 50%-át, de legalább 100 000 Ft-ot
meghaladó mértékő kötelezettségvállalását jóvá
kell hagynia.
(V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 20/D. § (3)

Gyámhivatal

A gondnokot a Ptk. 20/D. § (1) és (3)
bekezdésben meghatározottakon kívül - indokolt
esetben - eseti számadásra kötelezheti. Eseti

1959. évi IV. törvény 20/D. § (4)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

esetben - eseti számadásra kötelezheti. Eseti
számadás elıírásának a gondnokolt kérésére is
helye lehet.
(V-MJV-FK)
Közremőködik a hagyatéki eljárásban.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.
§ f)

Gyámhivatal

Ha a gyermek, a gondnokság alatt álló - ide
nem értve a cselekvıképességet korlátozó
gondnokság alá helyezett azon személyt, akinek
a bíróság az ingó- és ingatlan vagyonnal,
valamint az örökösödési ügyekkel kapcsolatos
jognyilatkozatot nem korlátozta - az ismeretlen
helyen lévı, az ügyeinek vitelében akadályozott
személy, a méhmagzat ingó vagyonra vonatkozó
öröklési érdeke veszélyeztetve van, az ingóságot
leltároztatja és kezdeményezi a hagyatéki eljárás
lefolytatását.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 156.
§ (1)

Gyámhivatal

A hagyatéki leltár alapján

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 156.
§ (2)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 157.
§ (2)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 157.
§ (3)

Gyámhivatal

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 157.
§ (3)

Gyámhivatal

(V-MJV-FK)

a) megvizsgálja, szükséges-e biztosítási
intézkedés,
b) figyelmezteti a törvényes képviselıt a
hagyaték visszautasításának lehetıségérıl,
c) elbírálja az örökségnek a törvényes képviselı
által bejelentett visszautasítását.
(V-MJV-FK)
A hagyatékátadó végzés kézbesítése után
a) ingatlan öröklése esetén meggyızıdik a
tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba
történı bejegyzésérıl,
b) cégtulajdon, üzletrész öröklése esetén
meggyızıdik a tulajdoni jognak a cégbírósági
nyilvántartáson történı átvezetésérıl.
(V-MJV-FK)
Az 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 157. §
(1) bekezdésben foglaltak orvoslására a
hagyatékátadó végzés ellen fellebbezéssel él,
vagy szükség szerint intézkedik az igények
perrel való érvényesítése iránt.
(V-MJV-FK)
A hagyatékátadó végzés kézbesítése után
a) az örökséget nyilvántartásba veszi, és errıl a
törvényes képviselıt értesíti,
b) ingatlan öröklése esetén meggyızıdik a
tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba
való bejegyzésérıl,
c) cégtulajdon, üzletrész öröklése esetén

meggyızıdik a tulajdoni jognak a cégbírósági
nyilvántartáson történı átvezetésérıl.
(V-MJV-FK)
A gyermek öröklése esetén az öröklésrıl a
vagyonkezelıt is értesíti. Ha tudomására jut,
hogy a gyermek szülıje (szülei) elhunyt(ak)
errıl a vagyonkezelıt - a gyermeket megilletı
társadalombiztosítási ellátások haladéktalan
igénylése érdekében - értesíti.
(V-MJV-FK)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 157.
§ (4)

Gyámhivatal

A gyermeket megilletı tartási követelés
érvényesítése iránt pert indíthat, illetve
kezdeményezhet.
(V-MJV-FK)

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §
b)

Gyámhivatal

Gyámügyek - adatkezelés, nyilvántartás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Adatkezeléssel és nyilvántartással kapcsolatos
feladatok
Az e törvényben szabályozott feladatai
ellátásához a 135-136. §-ban felsorolt
adatkörben, az ott meghatározott célok
teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges
személyes adatokat kezelheti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 134. § (1)

Gyámhivatal
Jegyzı

Gondoskodik arról, hogy a személyes adatok
védelmének biztosítása érdekében
a) az érintett - ha törvény kivételt nem tesz - az
adataihoz hozzáférhessen, illetve
gyakorolhassa a helyesbítéshez vagy a
törléshez való jogát,
b) a tárolt adatokat töröljék, ha azok oka e
törvény rendelkezése szerint megszőnt.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 134. § (2)

Gyámhivatal
Jegyzı

Biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy
szándékos megsemmisítéssel,
megsemmisüléssel, megváltoztatással,
nyilvánosságra kerüléssel szemben, és azt, hogy
azokhoz arra jogosulatlan szerv vagy személy ne
férjen hozzá.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 134. § (3)

Gyámhivatal
Jegyzı

A törvény felhatalmazása alapján a kezelt
adatokat személyes azonosító adatok nélkül
statisztikai célra felhasználhatja, azokból
statisztikai célra adatot szolgáltathat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 134. § (4)

Gyámhivatal
Jegyzı

A jogosultság megállapításához adatot kérhet a
polgárok személyi adatait és lakcímét
nyilvántartó szervtıl.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 134. § (5)

Gyámhivatal
Jegyzı

A személyes adatok felhasználására jogosult a
törvényben meghatározott módon és mértékben.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 134. § (6)

Gyámhivatal
Jegyzı

A 15. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott
ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele,
azok ellenırzése, valamint biztosítása során az e
törvényben meghatározott jogok
érvényesülésének elısegítése céljából a (2)
bekezdésben meghatározott adatok kezelésére
jogosultak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi XXXI. törvény 135. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı
Gyámhivatal

A (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl a
gyermek, illetve a fiatalkorú által elkövetett
bármely bőncselekményre, illetve a szülı vagy
más törvényes képviselı által a gyermek
sérelmére elkövetett bőncselekményre
vonatkozó adatokat kezelheti a 15. § (2)-(4)
bekezdésben meghatározott ellátások nyújtása,
illetve intézkedések alkalmazása során.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi XXXI. törvény 135. § (4)

Jegyzı
Gyámhivatal

Az örökbe fogadó, illetve a családba fogadó
személy személyazonosító adatait, továbbá
egészségi állapotára és vagyoni helyzetére
vonatkozó adatokat kezelheti.
(K-V-MJV-FK-F)

1997. évi XXXI. törvény 135. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı
Gyámhivatal

Kezelheti a 135. § (2) bekezdés ai) és bf)
alpontjában meghatározott adatokat. Ezeket a
15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott
szolgáltatások nyújtása és intézkedések
megtétele vagy azok ellenırzése, illetve az
áldozatsegítı szolgálat tevékenységének
elısegítése céljából egymásnak, illetve az
áldozatsegítı szolgálatnak átadhatják.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 135. § (7)

Gyámhivatal
Jegyzı

Az ellátásra való jogosultság megállapításához,
megváltoztatásához és megszüntetéséhez
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a gyermek, a szülı vagy más törvényes
képviselı, illetve tartásra köteles személy
természetes személyazonosító adatait,
b) A 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
személy esetében a Magyarországon
tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a
rokoni kapcsolatot,
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban

1997. évi XXXI. törvény 138. § (1) a)-e)

Jegyzı, Fıjegyzı

bekövetkezett változásokra vonatkozó
adatokat,
d) az ellátással kapcsolatos döntéseket,
e) a jogosultság és a térítési díj
megállapításához szükséges jövedelmi
adatokat.
(K-V-MJV-FK)
Nyilvántartást vezet a hatósági intézkedéssel
védelembe vett gyermekekrıl. A nyilvántartás
tartalmazza
a) az 1997. évi XXXI. törvény 138. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott
adatokat,
b) a gyermek egészségi és neveltségi állapotára
vonatkozó adatokat,
c) a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést,
annak idıpontját,
d) a hatósági intézkedés felülvizsgálatának
idıpontját és eredményét.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 138. § (2)

Jegyzı

Nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül
anyakönyvezett gyermekekrıl az 1997. évi
XXXI. törvény 138. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott adatok mellett a hatósági eljárásra
vonatkozó döntésrıl.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 138. § (3)

Jegyzı

Nyilvántartást vezet az általa engedélyezett
gyermekjóléti szolgáltató tevékenységrıl és az
ellenırzéssel kapcsolatos döntésrıl.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXI. törvény 138. § (4)

Jegyzı

1997. évi XXXI. törvény 140. § (1)

Gyámhivatal

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §

Jegyzı
Gyámhivatal

Nyilvántartást vezet
a) az általa megállapított és folyósított pénzbeli
ellátásokról,
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint
az átmeneti és a tartós nevelésbe vett
gyermekekrıl, a gyámság és gondnokság alatt
állókról az 1997. évi XXXI. törvény 139. §ában meghatározott adattartalommal,
c) az a) és b) pontban megjelölt személyek,
valamint a gyermekek minden olyan
vagyonáról, amely nem tartozik a szülı
kezelésébe, amelyet a gyámhivatal rendszeres
felügyelete alá vont, vagy amelyet a
gyámhivatalhoz beszolgáltattak,
d) a vagyonnal rendelkezı gyermekrıl a
bekövetkezı nagykorúsága szerint.
(V-MJV-FK)
Vezeti az 1. számú mellékletben meghatározott
nyilvántartásokat. A nyilvántartások vezetése
során gondoskodik a személyes adatoknak az
1997. évi XXXI. törvény 134. §-a (3)

bekezdésében meghatározott védelmérıl.
(K-V-MJV-FK)

Kommunális igazgatás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatés hatáskörök
Temetı lehet a tulajdonában.

1999. évi XLIII. törvény 4. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1999. évi XLIII. törvény 5. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladata a temetı tárgyi és infrastrukturális
létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint
sírhelytábláinak megépítése, illetıleg kialakítása.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 6. § (1)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 10-12. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladata a temetı kegyeleti méltóságának
ırzése.

1999. évi XLIII. törvény 6. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha nemzetközi szerzıdés másként nem
rendelkezik, köteles a temetı fenntartásáról,
továbbá üzemeltetésérıl gondoskodni. E
feladatait saját maga, illetve - szerzıdés alapján gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 6. § (3)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 54-55. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A köztemetı használatának rendjét
önkormányzati rendeletben szabályozza.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4), 41/A.
§, 42. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ellenırzi a temetı fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggı feladatok ellátását. E
jogkörében:
a) felhív a jogszabályokban és a temetı
szabályzatban foglalt rendelkezések
betartására,
b) szabálysértési eljárást folytathat le.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 7. § (1)-(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a köztemetı fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggı feladatokat az
önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási
szerzıdés útján látja el, a törvény 7. § (2)
bekezdésben meghatározottakon túlmenıen
ellenırzi a szerzıdésben foglaltak maradéktalan
teljesítését. Szerzıdésszegés esetén
kezdeményezheti a szerzıdés felmondását.

1999. évi XLIII. törvény 7. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-F)
Feladata a köztemetı fenntartása.
(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-F)

kezdeményezheti a szerzıdés felmondását.
(K-V-MJV-F)
Az ellenırzés során a köztemetıben vezetett
nyilvántartásokba betekinthet, továbbá
vizsgálhatja a temetıben szolgáltatást végzık
jogosultságát.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 7. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A temetı beépítési elıírásait a helyi építési
szabályzatban és szabályozási tervben kell
meghatároznia.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLIII. törvény 8. § (1)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § (3),
9. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A temetı és a temetkezési emlékhely
építményei, közmővei, egyéb infrastrukturális
létesítményei építéséhez, létesítéséhez,
bıvítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely
létesítéséhez külön jogszabályban elıírtak szerint
a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 8. § (2)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 15. §
(2), 16. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodik a köztemetı létesítésérıl,
bıvítésérıl, lezárásáról és megszüntetésérıl.

1999. évi XLIII. törvény 8. § (3)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 1-2. §,
19-20. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1999. évi XLIII. törvény 9. § (1)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3-6. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az általa fenntartott köztemetıben boncolóhelyiségcsoportot kell építeni, ha a településen
vagy annak 20 km-es körzetében mőködı
egészségügyi intézményben illetıleg más
temetıben lévı ilyen létesítmény nem áll
rendelkezésre.
(V)

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 7. §

Képviselı-testület

Rendeletében a kormányrendelettıl eltérıen
határozhatja meg a temetési hely feletti
rendelkezési jog idıtartamát.

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-F)
A temetı létesítése során
a) utat,
b) ravatalozót,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló
tárolót és hőtıt,
d) boncolóhelyiség-csoportot,
e) a temetı bekerítését vagy élısövénnyel való
lehatárolását,
f) vízvételi lehetıséget, illemhelyet,
g) a temetı területének - rendeltetésének és a
hely jellegének megfelelı - parkosítását, az
utak sorfásítását,
h) hulladéktárolót
a kormányrendeletben meghatározottak szerint
köteles biztosítani.
(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-F)
Ha a temetı, temetırész, sírhelytábla, temetési
hely betelt, azt jogosult lezárni, és ott a további
temetkezést megtiltani.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 10. § (1)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19-20. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a temetési hely használati ideje lejárt, a
temetıt és a temetési helyet kormányrendeletben foglaltak szerint megszüntetheti.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 10. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A tulajdonában álló, lezárt temetı vagy
temetırész átalakításával kegyeleti parkot hozhat
létre.
(K-V-MJV-F)

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

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladata a temetı rendeltetésszerő
használatához szükséges építmények, közmővek,
egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények,
valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása,
szükség szerinti felújítása és gondozása.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 13. § (1)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 8. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Azt, aki a törvény alapján a temetésre kötelezett
és a kötelezettségét nem teljesíti, felszólítja a 15
napon belüli teljesítésre.
(K-V-MJV-FK)

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 30. §
(1)

Jegyzı

Ha temetésre kötelezett személy nincs,
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésrıl jogszabályban meghatározott határidın belül gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLIII. törvény 20. § (2)

Polgármester

Elızetesen hozzájárul temetkezési szolgáltatás
végzésére gazdálkodó szervezet alapításához.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLIII. törvény 30. § (1)

Jegyzı

1999. évi XLIII. törvény 30. § (2)
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 47-53. §

Jegyzı

1999. évi XLIII. törvény 31. § (1)

Jegyzı

Nem tagadhatja meg az elızetes hozzájárulást
attól, aki:
a) igazolja büntetlen elıéletét, szakmai
alkalmasságát, továbbá megfelelı pénzügyi
teljesítıképességét, és
b) az alapvetı kegyeleti feltételeknek megfelelı,
a tevékenység méltóságát nem sértı
telephelyet jelöl meg, továbbá
c) írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
(K-V-MJV-FK)
A temetkezési szolgáltatás ellátásához a
telephely létesítését telephely-engedélyezési
eljárásban engedélyezi.

(K-V-MJV-FK)
A telephelyengedélyt akkor adja meg, ha szakhatóság közremőködése esetén annak
hozzájárulása alapján - megállapítja, hogy a
telephely megfelel a kegyeleti
követelményeknek, a munkavégzésre
(munkahelyre) vonatkozó elıírásoknak, a
környezetben élık egészségét és a környezetet
nem veszélyezteti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLIII. törvény 31. § (2)

Jegyzı

A telephely engedély kiadására vonatkozó
eljárásban döntése elıtt köteles meggyızıdni
arról, hogy
a) a településrendezési tervben meghatározott
övezeti besorolás alapján a kérelemben
feltüntetett ingatlanon az elhunyt hőtése,
illetve az elhunyt temetésre való elıkészítése
b) a telephely a 48. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint az elhunyt temetésre való
elıkészítésére, hőtésére megfelel-e.végezhetıe;
(K-V-MJV-FK)

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59/A. §
(1)

Jegyzı

A telephely engedély kiadása elıtt helyszíni
szemlét tarthat, amelyrıl értesíti
a) a kérelmezıt;
b) az adott ingatlan és a szomszédos ingatlan
tulajdonosait (használóit, kezelıit);
c) a közremőködı szakhatóságokat.
(K-V-MJV-FK)

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59/A. §
(2)

Jegyzı

A telephely használatát legfeljebb 90 napig
határozattal felfüggeszti vagy korlátozza, ha azt
állapítja meg, hogy a telephely az engedély
alapját képezı feltételeknek nem felel meg.
(K-V-MJV-FK)

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59/B. §
(1)

Jegyzı

Ha a telephely engedély jogosultja a
felfüggesztés, illetve korlátozás idıtartama alatt
az engedélyben foglalt feltételeket nem teremti
meg, a telephely engedélyt visszavonja.

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59/B. §
(2)

Jegyzı

A tevékenység gyakorlására kiadott
hozzájárulását visszavonja, ha megállapítja, hogy
kiadásának feltételei már nem állnak fenn.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi XLIII. törvény 34. §

Jegyzı

Köztemetı fenntartására és üzemeltetésére azzal
a gazdálkodó szervezettel köthet kegyeleti
közszolgáltatási szerzıdést, amely a
kormányrendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 39. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkormányzati rendeletében kötelezıvé teheti a
köztemetın belüli, az elhunyt hőtésével, a
temetıben erre a célra rendszeresített szállító
jármővön történı szállításával, továbbá a
hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel
történı szórásával, sírhelynyitással és
visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására
az üzemeltetı szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevételét (a továbbiakban:
az üzemeltetı által biztosított szolgáltatás).
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 40. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köztemetı esetén a temetı üzemeltetésével és
fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges
és indokolt költségek alapján állapítja meg
a) a temetési hely, illetıleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a
temetıben vállalkozásszerően munkát végzık
által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás
díját,
c) a temetıi létesítmények, illetve az üzemeltetı
által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók
által fizetendı díjat. A díjmértékeket évente
felül kell vizsgálni.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 40. § (2), (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A díj megállapításakor kikéri a fogyasztók
területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek
véleményét.
(K-V-MJV-F)

1999. évi XLIII. törvény 40. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Feladata a települési folyékony hulladék
leeresztı helyének kijelölése.
(K-V-MJV-F)

1991. évi XX. törvény 20. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási
akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról
gondoskodik, külön jogszabály rendelkezéseinek
megfelelıen.
(K-V-MJV-F)

1991. évi XX. törvény 21. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kötelezı feladatként biztosítja a kéményseprıipari közszolgáltatást.
(MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 1. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Átvállalhatja a kéményseprı-ipari
közszolgáltatást mőködési területén a megyétıl.
(K-V)

1995. évi XLII. törvény 1. § (1)

Képviselı-testület

Nyilvános pályázatot hirdet meg a kötelezı
közszolgáltatás elvégzésére.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 1. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás megnevezését, a
közszolgáltatással ellátott terület határait,
b) a nyilvánosan meghirdetett pályázatot
elnyerı, a közszolgáltatást végzı intézmény
vagy szakvállalkozás megnevezését, illetıleg
annak a mőködési területnek a határait,
amelyen belül a szolgáltató a közszolgáltatás
teljes körét valamennyi tulajdonos
tekintetében rendszeresen köteles ellátni.
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és
módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel
összefüggı jogait és kötelezettségeit, a
szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés egyes
tartalmi elemeit,
d) közüzemi szolgáltatás esetén a közüzemi
szerzıdés létrejöttének módját, valamint a
szolgáltatás igénybevételének, korlátozásának,
megtagadásának - jogszabályban nem
rendezett - módját és feltételeit,
e) az érintett közfeladattal összefüggı jogszabályban nem rendezett - helyi
önkormányzati hatósági feladatot, hatáskört és
szabálysértést,
f) az elvégzendı szolgáltatás alapján a
tulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettséget,
a díj mértékét, megfizetésének rendjét, az
esetleges kedvezmények eseteit, vagy a
szolgáltatás ingyenességét.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 2. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kéményseprı-ipari közszolgáltatás az e
törvényben meghatározott feltételek mellett
vállalható át, illetve adható vissza.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 2/A. § (1) a)-d),
2/A. § (2)-(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kéményseprı-ipari közszolgáltatás átadására,
illetıleg visszaadására vonatkozó
megállapodásnak az e törvényben
meghatározottakat kell tartalmaznia.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 2/B. § (1) a)-d)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kéményseprı-ipari közszolgáltatással
összefüggı folyamatban lévı ügyek iratait az
átadás, illetve a visszavétel napjáig kell az
átvevı részére átadni.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 2/B. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben állapítja meg a kéményseprı-ipari
szolgáltatás igénybevételének részletes
szabályait.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 4. § (4)-(5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kéményseprı-ipari közszolgáltatás
tekintetében a díj mértékét a kémény típusa
(egyedi, győjtı, központi), a tüzelési mód, a
kémény igénybevételének jellege (üzemelı vagy

1995. évi XLII. törvény 5. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

tartalék) és a kéményseprı-ipari
közszolgáltatáshoz tartozó kéményseprı körzet
településszerkezete figyelembevételével kell
meghatározni. A közszolgáltatás díjának a
hatékonyan mőködı vállalkozás ráfordításaira és
a mőködés fejleszthetı fenntartásához kell
fedezetet biztosítani.
(K-V-MJV-F-M)
A díj megállapításánál a fejlesztési célú
költséghányadot figyelembe veheti.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 5. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A díj megállapításakor ki kell kérnie a
fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti
szerveinek véleményét.
(K-V-MJV-F-M)

1995. évi XLII. törvény 5. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Állampolgársággal kapcsolatos feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Kiveszi az esküt, illetve a fogadalmat a
honosított, illetve a visszahonosított személytıl.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LV. törvény 7. § (1)

Polgármester

Átveszi a magyar állampolgárság megszerzése
iránti nyilatkozatot és kérelmet, az
állampolgárságról lemondó nyilatkozatot,
valamint az állampolgársági bizonyítvány
kiadására irányuló kérelmet. Ezeket öt napon
belül, a mellékletekkel együtt felterjeszti a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. A
hiányosságokra és az azok pótlásának
elmulasztásából származó következményekre
felhívja a kérelmezı figyelmét.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LV. törvény 13. § (1), (4)
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §
(3)

Anyakönyvvezetı

Ellenırzi a kérelmezı személyazonosságát és
hitelesíti aláírását az állampolgársági kérelem
átvételekor.
(K-V-MJV-FK)

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Anyakönyvvezetı

Az honosítási okirat megérkezését követı 15
napon belül értesíti a kérelmezıt az
állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének
idıpontjáról és helyérıl.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LV. törvény 16. § (2)

Polgármester

Az állampolgársági eskü letételének kitőzött
idıpontjáról, illetıleg az eskü letételérıl öt
munkanapon belül értesíti a központi szervet.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §
(5)

Anyakönyvvezetı

Felhívja a honosított, visszahonosított személyt

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §

Polgármester

az állampolgársági eskü vagy fogadalom
letételére, és gondoskodik az ünnepélyes esküvagy fogadalomtételrıl.
(K-V-MJV-FK)

(1)

Az állampolgársági eskü letételekor átadja a
lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági
igazolványt a honosított polgár részére.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §
(4) e)

Polgármester

Az állampolgársági eskü letételekor átadja az
állandó személyazonosító igazolványt a
polgárnak, egyidejőleg gondoskodik az érintett
korábbi (külföldieknek kiadott)
személyazonosító igazolványa bevonásáról,
illetıleg érvénytelenítésérıl.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28/B.
§ (1)

Polgármester

A hivatalból kiállított állandó személyazonosító
igazolványt a központi szervnek haladéktalanul
visszaküldi, ha a kiadása alapjául szolgáló
honosítási, visszahonosítási határozat hatályát
vesztette.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28/B.
§ (2)

Polgármester

A magyar állampolgárság megszerzésével
kapcsolatos adatszolgáltatást - beleértve a 14. §
(1) bekezdésében és a 20/A. §-ban meghatározott
adatokat is - teljesíti más anyakönyvvezetınek, a
polgárok személyi adatait és lakcímét
nyilvántartó hatóságnak, az idegenrendészeti, a
menekültügyi hatóságnak, valamint a Központi
Statisztikai Hivatalnak.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LV. törvény 19. § (1)

Anyakönyvvezetı

Jegyzıkönyvet készít az eskü- vagy
fogadalomtételrıl, a jegyzıkönyv elsı példányát
megküldi a miniszterhez, a másodpéldányt
irattározza és megırzi.
(K-V-MJV-FK)

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Polgármester

Igazolja az állampolgársági eskü vagy
fogadalom letételének tényét és idıpontját a
honosítási, visszahonosítási okiraton és az
okiratot átadja a honosított, visszahonosított
személynek.
(K-V-MJV-FK)

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Polgármester

Gondoskodik a magyar állampolgárrá vált
személy külföldön történt anyakönyvi
eseményeinek hazai anyakönyvezésérıl,
valamint a magyar anyakönyvben külföldi
állampolgárként bejegyzett személy esetében a
magyar állampolgárság megszerzésének
anyakönyvi bejegyzésérıl.
(F)

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Anyakönyvvezetı

Külföldön élı, a magyar anyakönyvbe külföldi
állampolgárként bejegyzett honosított személy
esetében gondoskodik a magyar állampolgárság
megszerzésének anyakönyvi bejegyzésérıl, a
hazai anyakönyvezésrıl, valamint a Központi
Statisztikai Hivatalnak történı
adatszolgáltatásról.
(F)

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §
(5)

Anyakönyvvezetı

Anyakönyvezés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Anyakönyvvezetıi feladatokat a
jogszabályokban meghatározott képesítési
feltételek megléte esetén láthat el.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 2. §
(1)

Polgármester
Ügyintézı
Jegyzı

Az anyakönyvvezetı által elıkészített névadási,
házasságkötési, polgári gyászszertartást
levezetheti - az anyakönyvvezetıre megállapított
képesítési feltételek hiányában is -, az
anyakönyvbe azonban bejegyzést nem tehet.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 2. §
(2)

Polgármester

Vezeti az anyakönyvet.

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 2. §
(1)
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. §, 2. §

Anyakönyvvezetı

A felhasználás céljának és jogalapjának
igazolása mellett jogosult betekinteni az
anyakönyvbe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 6. §
(1)

Önkormányzati szerv
nevében eljáró személy

Az anyakönyvek teljes adattartalmának
megismerésére törvényben feljogosított szerv
részére anyakönyvi másolatot ad ki.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 6. §
(2)

Anyakönyvvezetı

Törvény eltérı rendelkezése hiányában a
nyilvántartás adataiba való betekintésrıl
hivatalos feljegyzést készít, amely tartalmazza a
betekintı személy nevét, azt, hogy mely állami
vagy önkormányzati szerv nevében jár el,
valamint a betekintés célját és jogalapját.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 6. §
(3)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvet használatba vétele elıtt,
valamint újrakötés után hitelesíti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 3. § (1), (2)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

Az anyakönyvet le kell zárnia:
a) év közben, ha megtelt, az anyakönyv utolsó,
nem számozott oldalán; ha új típusú
anyakönyv kerül bevezetésre, az utolsó
alapbejegyzés után
b) minden év utolsó munkanapján, az utolsó
alapbejegyzés után.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. §

Anyakönyvvezetı

Község, város, megyei jogú város és a fıvárosi
kerület területének vagy nevének megváltozását
feltünteti az ott elsıként megkezdett, valamint a
változás idıpontjában vezetett születési,
házassági és halotti anyakönyvek elsı,
számozatlan oldalán, és a változást megelızı
utolsó alapbejegyzést követıen.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 5. § (1)

Anyakönyvvezetı

60 napon belül értesíti az illetékes megyei
(fıvárosi) levéltárat, a szervezeti változásról.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 5. § (2)

Anyakönyvvezetı

Aláírja a felügyelete mellett, más köztisztviselı
által tett anyakönyvi bejegyzést és felel a
bejegyzett adatok helyességéért.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 6. §

Anyakönyvvezetı

A 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatán túl:
a) közremőködik a házasságkötésnél;
b) intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggı
ügyeket;
c) közremőködik - igény szerint - a családi
események társadalmi megünneplésében.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 7. § (1)

Anyakönyvvezetı

A megállapított hivatali munkaidın túl is
közremőködik házasságkötésnél, és a családi
események társadalmi ünneplésénél. Ha a
házasulók valamelyikének állapota közeli
halállal fenyeget, bármely idıpontban
közremőködik a házasságkötésnél.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 8. §

Anyakönyvvezetı

Gondoskodik arról, hogy az
anyakönyvvezetınek olyan hivatali helyiség
álljon rendelkezésére, amely tárgyalásra is
alkalmas.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 9. § (1)

Jegyzı

Gondoskodik a házasságkötésre, illetıleg a
családi események társadalmi ünneplésére
alkalmas helyiségrıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 9. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodik a szükséges adatok beszerzésérıl,

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 9. §

Anyakönyvvezetı

ha az anyakönyvezés hivatalból történik.
(K-V-MJV-FK)

(5)

Anyakönyvezi a születést, a halálesetet és a
házasságkötést.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 11. §

Anyakönyvvezetı

A bejelentések beérkezése, illetıleg a házasság
megkötése sorrendjében anyakönyvez.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 16. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvben bejegyzést áthúznia,
leragasztania, fizikai, vegyi vagy más módon
eltávolítania nem szabad.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 16. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvezéshez csak az e célra
rendszeresített íróeszközt használhatja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 16. § (3)

Anyakönyvvezetı

Ha a bejelentés az anyakönyvi adatokat
hiányosan vagy tévesen tartalmazza, ill. azokat
nem igazolták, a bejelentést elkülönítve kezeli.
Ha az elhalasztást követı harminc napon belül az
adatok nem voltak beszerezhetık, az eseményt a
rendelkezésre álló adatok alapján anyakönyvezi.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 12. §
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 17. §

Anyakönyvvezetı

Igazolást ad ki az anyakönyvezés
elhalasztásáról.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 12. §
(3)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi és házasságkötési eljárásban az
állampolgárságot vizsgálja.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 13. §
(1)

Anyakönyvvezetı

Annak a személynek a születési, halotti
anyakönyvi bejegyzésében, akinek magyar,
illetve külföldi állampolgársága vagy
hontalansága nem igazolt, az anyakönyvben - az
ellenkezı bizonyításáig - az „állampolgársága
ismeretlen” bejegyzést szerepeltet.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 13. §
(4)

Anyakönyvvezetı

Amennyiben valakinek több állampolgársága
van és ezek közül az egyik állampolgársága
magyar, a külföldi állampolgárságát nem
anyakönyvezheti.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 13. §
(6)

Anyakönyvvezetı

Amennyiben valakinek több külföldi
állampolgársága van és egyik sem magyar, ezek
közül csak azt az állampolgárságát
anyakönyvezheti, amely állam területén a
lakóhelye van, ha több állam területén van
lakóhelye, azt az állampolgárságot, amely

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 13. §
(7)

Anyakönyvvezetı

állammal a kapcsolata a legszorosabb.
(K-V-MJV-FK)
Amennyiben az anyakönyvi eljárásban az
eljárásban érintett személy magyar
állampolgársága nem igazolt, de a kérelemhez
mellékelt iratok alapján az állampolgárság
megállapításához szükséges, a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
14. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
adatok rendelkezésre állnak, az állampolgárság
igazolása végett az iratokat a mellékleteikkel
együtt az állampolgársági ügyekben eljáró
szervnek felterjeszti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 18. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az alapbejegyzést a születési és halotti
anyakönyvbe bejelentésre, a házassági
anyakönyvbe pedig a házasulók elıtte tett
egybehangzó kijelentése alapján anyakönyvezi.
Hivatalból végzi el az alapbejegyzés
anyakönyvezését megkeresésre, felettes szerv
rendelkezése, más szerv értesítése alapján, vagy
akkor, ha annak szükségessége más módon jut az
anyakönyvvezetı tudomására.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 19. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az alapbejegyzéskor az adatokat a születés, a
házasságkötés, illetıleg a haláleset idıpontjának
megfelelıen jegyzi be. Az anyakönyv
„Megjegyzések” rovatába fel kell tüntetni azt, ha
az anyakönyvezés a bejegyzés ideje szerinti
adatokkal történt.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 19. § (2)

Anyakönyvvezetı

Ha a születés, illetıleg a haláleset
anyakönyvezésekor a gyermek, illetıleg az elhalt
személyazonosságának megállapításához
szükséges adatok rendelkezésre állnak, és a
hiányzó adatok elıreláthatóan 30 napon belül
nem állapíthatóak meg, az alapbejegyzést
teljesíti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 19. § (3)

Anyakönyvvezetı

Az alapbejegyzést aláírásával lezárja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 19. § (4)

Anyakönyvvezetı

Kijavítja vagy kiegészíti a lezárt alap-, illetıleg
az utólagos bejegyzést.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 14. §

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi bejegyzést kérelemre vagy
hivatalból kijavítja az utólagos bejegyzés
szabályai szerint.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 26. § (1)-(2)

Anyakönyvvezetı

Ha az alapbejegyzést aláírásával még nem zárta
le, a bejegyzett adatok helyesbítését, vagy
kiegészítését „Megjegyzések” rovatába jegyzi
be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 20. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyv „Megjegyzések” és „Utólagos
bejegyzések” rovatának adatait, továbbá az
anyakönyvbe bejegyzett feljegyzéseket, és
záradékokat a már bejegyzett szöveg
folytatásaként helyesbíti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 20. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi alapbejegyzésben kijavítás
nélkül pótolhatja:
a) a saját aláírását, és annak feltüntetését, hogy
az anyakönyvbe helyettesítı
anyakönyvvezetıként jegyzett be;
b) a házassági anyakönyvbe az aláírásra
kötelezett, írni nem tudó személy kézjegye
után, az aláírásra kötelezett nevét, a
„kézjegyet tette” kifejezéssel.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 21. § (1)

Anyakönyvvezetı

Ha az anyakönyvvezetı hiányzó aláírása utólag
nem pótolható, a bejegyzést a keltezést
feltüntetve írja alá.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 20. § (2)

Anyakönyvvezetı

Utólagos anyakönyvezést végez, ha a születést
vagy a halálesetet annak napjától számított
harminc napon belül, ill. a házasságkötést
azonnal nem anyakönyvezték.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 37. §
(1)

Anyakönyvvezetı

Az utólagos bejegyzést saját hatáskörében
teljesíti, illetıleg az apa adataival és a gyermek
családi nevével a bejegyzést kiegészíti, kivéve,
ha annak alapja külföldi okirat, vagy külföldi
állampolgár által tett apai elismerı nyilatkozat.
Az utólagos bejegyzést a keltezés feltüntetése
után aláírja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 23. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az utólagos bejegyzést az anyakönyv „Utólagos
bejegyzések” rovatába, az 1907. január 1. elıtti
jegyzıkönyvi mintájú anyakönyvbe a lap szélére
jegyzi fel.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 24. § (1)

Anyakönyvvezetı

Toldatot készít, ha az anyakönyv vagy az
anyakönyvi másolat rovatában, illetıleg a lap
szélén az utólagos bejegyzésre már nincs hely. A
toldatot az anyakönyvhöz az érintett anyakönyvi
bejegyzésnél rögzíti, azon az anyakönyvi

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 24. § (3)

Anyakönyvvezetı

bélyegzı lenyomatát olyan módon helyezi el,
hogy az az anyakönyv lapján és a toldaton is
szerepeljen. A toldaton szerepelteti az
anyakönyv típusát, a bejegyzés évét és a
folyószámot is.
(K-V-MJV-FK)
A bejegyzést a felettes szerv utasítására teljesíti,
ha a bejegyzés alapja:
a) nem magyar állampolgár által magyar
hatóság elıtt tett teljes hatályú vagy
házasságkötést megelızı eljárás keretében tett
apai elismerı nyilatkozat;
b) külföldi bíróság házassági ügyben hozott
határozata, továbbá, külföldi hatóság elıtt tett
apai elismerı nyilatkozat, vagy külföldi
bíróság apaságot megállapító határozata;
c) egyéb külföldi okirat.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 25. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
esetekben a külföldi bírósági határozatot és a
házassági bejegyzésrıl kiállított anyakönyvi
másolatot felterjeszti az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 25. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2)
bekezdésben meghatározottak nem alkalmazhatja
abban az esetben, ha a házassági ügyben hozott
külföldi határozat hazai elismerésére a házassági
ügyekben és a szülıi felelısséggel kapcsolatos
eljárásokban irányadó joghatóságról, valamint az
ilyen ügyekben hozott határozatok elismerésérıl
és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet
irányadó.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 25. § (3)

Anyakönyvvezetı

Újbóli anyakönyvezést végez a jogszabályban
meghatározott esetekben.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 37. §
(2) a)-c)

Anyakönyvvezetı

A születési és a halotti anyakönyvbe a hivatali
helyiségében, a házassági anyakönyvbe pedig a
házasságkötés helyén jegyzi be az adatokat.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 27. § (1)

Anyakönyvvezetı

A házassági anyakönyvben a bejegyzés idejét a
„Megjegyzések” rovatban csak akkor tünteti fel,
ha a házasság megkötésekor azt azonnal nem
anyakönyvezték, vagy ha a házasságot újból kell
anyakönyvezni.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 27. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az utólagos bejegyzés idejét az utólagos
bejegyzés aláírását megelızıen tünteti fel.

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 27. § (3)

Anyakönyvvezetı

(K-V-MJV-FK)
A téves folyószámot - annak áthúzása nélkül zárójel közé teszi, majd a helyes folyószámot a
téves fölé írja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 28. § (3)

Anyakönyvvezetı

A helységnevet a születés, a házasságkötés,
illetıleg a haláleset idıpontjában érvényes
államigazgatási helységnév figyelembevételével
jegyzi be. Budapest közigazgatási területén
történt anyakönyvi eseményeknél az igazgatási
kerület számát is fel kell tüntetni, megyei jogú
városoknál abban az esetben, ha az az esemény
idıpontjában létezett és ismert.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 29. § (1)-(2)

Anyakönyvvezetı

A külföldi helységnevet az illetı országban
használatos módon anyakönyvezi. A hivatalos
külföldi helységnév mellett - ha ismert járulékosan (zárójelben) a magyar elnevezést is
fel kell tüntetni, ha a településnek volt hivatalos
magyar elnevezése.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 30. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az ország nevét - ha nemzetközi szerzıdés
eltérıen nem rendelkezik - az anyakönyvi
esemény idıpontjában érvényes módon jegyzi
be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 30. § (3)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvbe lakóhelyként - a közelebbi
lakcím megjelölése nélkül - a bejelentett
lakóhelyet ennek hiányában az utolsó bejelentett
lakóhelyet tünteti fel.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 31. § (1)

Anyakönyvvezetı

Abban az esetben, ha nincs utolsó bejelentett
lakóhely, a bejelentett tartózkodási, ennek
hiányában az utolsó bejelentett tartózkodási
helyet jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 31. § (2)

Anyakönyvvezetı

A házassági és a halotti anyakönyvbe a
házastársak, illetıleg az elhalt családi állapotát
„nıtlen”, „hajadon”, „özvegy”, „elvált”, a halotti
anyakönyvbe ezen kívül „nıs” vagy „férjes”
szavakkal jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 32. § (1)

Anyakönyvvezetı

A tévesen holtnak nyilvánított személy családi
állapotát, ha volt házastársa a holtnak nyilvánítás
hatálya alatt ismét házasságot kötött - a korábbi
házasságra utalóan - „házassága megszőnt”
szavakkal jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 32. § (3)

Anyakönyvvezetı

Az érvénytelen házasságot megelızı állapot
szerint jegyzi be a házasságkötéskor és a
haláleset anyakönyvezésekor annak a
személynek a családi állapotát, akinek korábbi
házasságát a bíróság érvénytelennek
nyilvánította.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 32. § (4)

Anyakönyvvezetı

Az ugyanarra a személyre vonatkozó adatokat a
korábbi bejegyzés adataival összehasonlítja, az
esetleges eltéréseket helyesbíti, illetıleg
kijavítja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 33. §

Anyakönyvvezetı

A tévedésbıl üresen maradt lapot, vagy
vízszintes rovatot egymásnak keresztezı
vonalakkal áthúzza, ennek tényét az „Utólagos
bejegyzések” rovatban feltünteti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 34. § (1)

Anyakönyvvezetı

Ha az anyakönyv valamelyik rovatába nincs
bejegyzendı adat, a rovatot aláírás elıtt kihúzza.
A „ Megjegyzések” rovatnak üresen maradt
részét kihúzza. Az „Utólagos bejegyzések”
rovatot nem szabad áthúzni.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 34. § (2)

Anyakönyvvezetı

A tévedésbıl megkezdett, de be nem fejezett
alap- és utólagos bejegyzést törli, ennek okát az
„Utólagos bejegyzések” rovatban feltünteti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 34. § (3)

Anyakönyvvezetı

Ha magyar állampolgár külföldön történt
születésérıl, házasságkötésérıl vagy
halálesetérıl tudomást szerez, az anyakönyvezést
hivatalból kezdeményezi.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 39. §
(1)
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81. § (1)

Anyakönyvvezetı

A megkereséshez mellékelni kell a hiteles
magyar nyelvő fordítással ellátott külföldi
anyakönyvi okiratot, valamint a hazai
anyakönyvi bejegyzéshez szükséges egyéb
okiratokat.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81. § (2)

Anyakönyvvezetı

Anyakönyvezi az anya nyilatkozata alapján a
származási helyet.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 5/A.
§ (1)

Anyakönyvvezetı

Dönt a vitában, ha az anya nyilatkozatával az
apa, a törvényes képviselı nyilatkozatával a
korlátozottan cselekvıképes anya nem ért egyet.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 5/A.
§ (3)

Jegyzı

Eljár házasságkötésnél a saját, illetıleg a helyettesítés esetén - megbízója mőködési

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 35. §

Anyakönyvvezetı

helyettesítés esetén - megbízója mőködési
területén.
(K-V-MJV-FK)
A házassági szándék bejelentésekor a
házasulókkal ismerteti a házasság törvényi
akadályait, a házasságkötés törvényes
elıfeltételeit, és felhívja a figyelmüket arra, hogy
a házasságkötés idıpontját legkorábban a
bejelentéstıl számított 30 nap elteltével tőzheti
ki.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 36. § (1)

Anyakönyvvezetı

Felhívja a házasulók figyelmét a házassági
akadályok elhallgatásának következményeire.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 36. § (2)

Anyakönyvvezetı

Tájékoztatja a menyasszonyt a házasságkötést
megelızıen a házasságkötés utáni névviselésrıl.
(K-V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 26. § (2)

Anyakönyvvezetı

Jegyzıkönyvet vesz fel a házassági szándék
bejelentésérıl.

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 15. §
(1)
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 36. § (3)-(4)

Anyakönyvvezetı

Kitőzi a házasságkötést a házasságkötési
szándék bejelentésétıl számított harminc nap
utáni idıpontra.
(K-V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 3. § (2)

Anyakönyvvezetı

Felmentést adhat a kitőzési határidı betartása
alól.
(K-V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 3. § (2)

Jegyzı

Felmentést adhat a testvérnek testvére vér
szerinti leszármazójával és a házastársnak volt
házastársa egyenesági rokonával kötött
házassága érvénytelensége alól akár a
házasságkötés elıtt, akár utóbb, a házasság
fennállása alatt.
(K-V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 8. § (2)

Jegyzı

Ha a házasulók valamelyikének egészségi
állapota közeli halállal fenyeget, és ez a házasuló
nyilatkozik arról, hogy a házassági akadály alól amennyiben a felmentésre a jogszabály
lehetıséget ad - felmentést kapott, nem kérheti
ennek okirattal való bizonyítását.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 37. § (1)

Anyakönyvvezetı

Ha a házasulók valamelyikének egészégi
állapota közeli halállal fenyeget, és orvos van
jelen, vagy késedelem nélkül hívható,
véleményét a házasuló állapotáról kikéri. Az
írásban adott orvosi véleményt a házasságkötést

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 37. § (2)

Anyakönyvvezetı

(K-V-MJV-FK)

megelızı eljárás jegyzıkönyvéhez kell csatolni.
Orvosi vélemény hiányában feltünteti a
jegyzıkönyvben, hogy a közeli halállal
fenyegetı veszélyt minek alapján állapította
meg.
(K-V-MJV-FK)
A korábbi házasság megszőnését e bekezdésben
felsoroltak alapján állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 38. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
nyilatkozatát kéri, ha a magyar állampolgár a
házasságának felbontását vagy érvénytelenné
nyilvánítását külföldi bíróság határozatával
igazolja, kivéve, ha a külföldi határozat hazai
elismerésére a házassági ügyekben és a szülıi
felelısséggel kapcsolatos eljárásokban irányadó
joghatóságról, valamint az ilyen ügyekben hozott
határozatok elismerésérıl és végrehajtásáról
szóló 2201/2003/EK rendelet az irányadó.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 38. § (2)

Anyakönyvvezetı

A házasságkötésnél való közremőködést
megtagadja, ha:
a) a közremőködésre nem illetékes;
b) az eljárásból ki van zárva;
c) a házasságkötésnek törvényes akadálya van;
d) a házasulók a házasságkötés törvényes
feltételeit nem igazolták;
e) a házasulók a házasságkötésükhöz a
jogszabályban elıírt felmentést, illetıleg
engedélyt nem mutatták be;
f) a bíróság valamelyik házasulót, akár nem
jogerıs határozattal is cselekvıképességet
kizáró gondnokság alá helyezte, vagy a
házasuló a házasságkötés idıpontjában
nyilvánvalóan cselekvıképtelen;
h) a házasulók a házasságkötés után viselni
kívánt házassági nevükrıl nem nyilatkoztak;
i) a házasságkötésre elıírt várakozási határidı
még nem telt el, illetıleg a házasulók e
határidı alól felmentést nem kaptak.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 19. §
(2)

Anyakönyvvezetı

A házasságkötést megelızı eljárásról készített
jegyzıkönyvet és mellékleteit a házasság
megkötéséig - nyilvántartásba vétel nélkül - a
többi anyakönyvi irattól elkülönítve ırzi.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 40. § (1)

Anyakönyvvezetı

A külföldi állampolgár a külföldön élı hontalan
házasságkötésekor - ha tanúsítvánnyal igazolja,
hogy házasságkötése a reá irányadó külföldi jog
szerint nem ütközik akadályba - az
anyakönyvvezetı vizsgálja, hogy a magyar

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 41. § (1)

Anyakönyvvezetı

családjogi törvényben foglalt házassági
elıfeltételek fennállnak-e.
(K-V-MJV-FK)
A házasságkötést megelızı eljárásról készített
jegyzıkönyvet és az okiratokat felterjeszti a
felettes szervhez annak elbírálására, hogy a
külföldi okiratok megfelelıek-e.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 41. § (2)

Anyakönyvvezetı

Ha a nem magyar állampolgár házasuló a
tanúsítványt nem tudja beszerezni, és annak
bemutatása alól felmentést kér, a házasságkötést
megelızı eljárás jegyzıkönyvét elkészíti, és azt
az iratokkal, valamint a „Jegyzék a tanúsítvány
bemutatása alóli felmentési kérelem
elbírálásához” nyomtatvánnyal és a házassági
szándék bejelentésérıl felvett jegyzıkönyvvel
együtt a felettes szervhez felterjeszti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 41. § (4)

Anyakönyvvezetı

A házasság megkötése elıtt ismételten vizsgálja,
hogy a házasságkötésnek nincs-e törvényes
akadálya, illetıleg fennállnak-e a törvényes
elıfeltételek.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 40. § (2)

Anyakönyvvezetı

A házasságkötésnél a Magyar Köztársaság
címerével ellátott nemzetiszínő vállszalagot és
ünnepélyes öltözetet visel.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 43. § (1)

Anyakönyvvezetı

Gondoskodik arról, hogy a házasságkötés a
törvényben elıírt módon történjék, annak
idıtartama alatt a házasulók és a házassági tanúk,
illetıleg - ha szükséges - a tolmács, a
jelbeszédben jártas személy mindvégig
folyamatosan jelen legyenek.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 43. § (2)

Anyakönyvvezetı

A házasság megkötése alkalmával elıbb a
menyasszonyhoz, majd a vılegényhez különkülön a következı kérdést intézi: „kijelenti-e (itt
megnevezendı az a házasuló, akihez a kérdést
elsıként intézi), hogy az itt jelen lévı
megnevezett másik féllel házasságot köt?”
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 25. §
(3)

Anyakönyvvezetı

Amennyiben a feltett kérdésre mindkét házasuló
egybehangzó igennel válaszolt, a következı
kijelentést teszi: „Megállapítom, hogy (itt
megnevezendı a feleség és a férj a házasságkötés
utáni nevén) a Magyar Köztársaság családjogi
törvénye értelmében házastársak.”
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 25. §
(4)

Anyakönyvvezetı

Az elıször magyar nyelven feltett kérdéseket a
házasuló nyelvén közli, szükség esetén
megmagyarázza, majd a házasuló nyelvén adott
választ magyarul megismétli.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 42. § (1)

Anyakönyvvezetı

A tolmács közremőködését és azt a nyelvet,
amelyre a tolmácsolás történt - akkor is, ha
beszéli a házasuló nyelvét, s maga jár el
tolmácsként - a házasságkötést megelızı
eljárásról készült jegyzıkönyvben és a házassági
anyakönyv „Megjegyzések” rovatában is
feltünteti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 42. § (2)

Anyakönyvvezetı

A némák és süketnémák házasságkötésekor a
magyar nyelvet nem értı és nem beszélı
házasságkötésére vonatkozó szabályokat
alkalmazza. Az írni olvasni tudó süketnémához a
kérdést írásban teszi fel, aki nyilatkozatát írásba
foglalja. Az írásban feltett kérdést és a választ
felolvassa, és a házasságkötést megelızı eljárás
jegyzıkönyvéhez csatolja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 42. § (3)

Anyakönyvvezetı

A házasságkötési eljárásban - és egyéb
anyakönyvi eljárásokban - a nem magyar
állampolgár által tett jognyilatkozatok
felvételekor minden esetben fel kell tüntetni amennyiben tolmács alkalmazására nem került
sor - a nem magyar állampolgárnak azt a
nyilatkozatát, hogy a magyar nyelvet érti és
beszéli.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 42. § (4)-(5)

Anyakönyvvezetı

A kijelentés megtörténte után a házasságkötést a
házassági anyakönyvbe bejegyzi.
(K-V-MJV-FK)

1952. évi IV. törvény 2. § (2)

Anyakönyvvezetı

A házasságból származó gyermekek családi
nevérıl szóló megállapodást a házassági
anyakönyv „Megjegyzések” rovatába jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 44. § (1)

Anyakönyvvezetı

A házassági anyakönyvi bejegyzést aláírja.

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 25/A.
§ (1)
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 44. § (2)

Anyakönyvvezetı

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 25/A.
§ (2)

Anyakönyvvezetı

(K-V-MJV-FK)
Amennyiben a házasulók vagy azok egyike a 25.
§ (3) bekezdése szerinti kérdésre nem
egybehangzó igennel válaszol, a nyilatkozatot
feltételhez vagy idıhöz köti, közöttük a házasság
nem jön létre, e tényt a jelenlévık elıtt kijelenti.
(K-V-MJV-FK)

Amennyiben a házasulók vagy azok egyike,
illetıleg a tanú vagy a tolmács a házassági
anyakönyv bejegyzésének aláírását megtagadja,
de a házasság a 25. §-ban foglaltaknak
megfelelıen létrejött, az aláírásra szolgáló
rovatba e tényt feljegyzi.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 25/A.
§ (3)

Anyakönyvvezetı

A haláleset bejelentésekor a Magyarországon
bevándoroltként vagy menekültként élt személy
személyazonosító okmányait, személyi
azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági
igazolványát, a családi állapotát tanúsító okiratát,
továbbá az orvos által kiállított halottvizsgálati
bizonyítványt bevonja.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 10. §
(4)

Anyakönyvvezetı

Az elhalt átadott személyi azonosítóját és
lakcímét igazoló hatósági igazolványát
érvényteleníti, majd a személyazonosításra
alkalmas okmányokkal együtt továbbítja a
haláleset helye szerint illetékes körzetközponti
feladatokat ellátó jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 10. §
(5)

Anyakönyvvezetı

Letelepedett és menekült státussal nem
rendelkezı nem magyar állampolgár
halálesetének bejelentésekor az elhalt
személyazonosításra alkalmas okmányait,
továbbá az orvos által kiállított halottvizsgálati
bizonyítványt átveszi. Az elhalt úti okmányában
lévı érvényes magyar vízumra, illetıleg a
tartózkodási jogosultságra vonatkozó bejegyzést
követıen az anyakönyvi folyószám
feltüntetésével „érvénytelen” bejegyzést tesz, és
a külföldi hatóságok által kiállított okmányokat a
bejelentınek visszaadja.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 10. §
(6)

Anyakönyvvezetı

Legfeljebb két utónevet anyakönyvezhet a
szülık által meghatározott sorrendben, a
gyermek nemének megfelelıen, a Magyar
Tudományos Akadémia által összeállított
utónévjegyzékbıl.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 27/A.
§ (3), 30. § (4)

Anyakönyvvezetı

Lefolytatja a házassági név módosítására
irányuló eljárást.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 27/B.
§ (5)

Anyakönyvvezetı

Az utónév módosítási kérelemrıl jegyzıkönyvet
vesz fel, a módosítást a születési anyakönyvbe
bejegyzi, illetve az azt nyilvántartó
anyakönyvvezetınek megküldi.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 28. §
(1)

Anyakönyvvezetı

A születési anyakönyvbe a szülık, a házassági
anyakönyvbe a férj és a feleség apja és anyja, a
halotti anyakönyvbe az elhalt apja, anyja és
házastársa neveként a születési nevet
anyakönyvezi.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30. §
(1)

Anyakönyvvezetı

A házassági anyakönyvbe a feleség és a férj
születési nevét minden esetben bejegyezi.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30. §
(2)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvbe azt a születési és házassági
nevet kell bejegyezni, amely az érintett személyt
a születés, a házasságkötés vagy a haláleset
idıpontjában megillette.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30. §
(4)

Anyakönyvvezetı

Az apa családi nevét kell a gyermek családi
neveként bejegyezni, ha egyik szülı sem él, vagy
szülıi felügyeleti jogát egyik szülı sem
gyakorolja, és a gyermek családi neve a szülık
korábbi megállapodása vagy házassági
anyakönyvi kivonata alapján nem állapítható
meg.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 45. § (2)

Anyakönyvvezetı

A gyermek születési alapbejegyzésének
teljesítésekor - ha a szülık kérik gyermekük
születési családi nevének valamely kisebbségi
anyanyelv szabályai szerinti bejegyzését, illetve
születési családi és utónevének kisebbségi
nyelven történı szerepeltetését is - e rendelet 60.
§-ának (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint
kell eljárni, azzal az eltéréssel, hogy a születési
családi és utónév kisebbségi nyelven történı
bejegyzését az anyakönyv „Megjegyzések”
rovatába kell teljesítenie.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 45. § (3)

Anyakönyvvezetı

Többes szülés anyakönyvezésekor a gyermekek
születését külön-külön kell bejegyeznie,
amennyiben az megállapítható, akkor a születés
sorrendjében. A többes szülés tényét a
„Megjegyzések” rovatban jelzi, és egyben a
testvérek születési anyakönyvi folyószámát is
megjelöli.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 46. §

Anyakönyvvezetı

A gyermek apjaként a születési anyakönyvbe
annak a férfinak a személyi adatait jegyzi be, akit
a gyermek apjának kell tekinteni.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 47. § (1)

Anyakönyvvezetı

Ha a bejegyzés idıpontjában a gyermek apját az
(1) bekezdés szerint nem lehet megállapítani, a

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 47. § (2),
48. § (1)

Anyakönyvvezetı

születést az apa adatai nélkül anyakönyvezi.
Ekkor a gyermek családi neve, valamint az apa
adatait tartalmazó rovatokat üresen hagyja, és a
bejegyzést aláírással nem zárja le.
(K-V-MJV-FK)
Az apa adatai nélkül anyakönyvezett szülésekrıl
nyilvántartást vezet. A nyilvántartást félévenként
ellenırzi, a hiányzó adatok beszerzésére az anyát
vagy az ügyben eljáró gyámhatóságot ismételten
felhívja. Ha a hiányzó adatokat a gyermek
születésétıl számított 3 éven belül nem jegyezte
be, megkeresi a gyámhatóságot a képzelt apa
adatainak hivatalból történı megállapítására.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 48. § (2),
94. § (1)-(2)

Anyakönyvvezetı

A gyermek apjának megállapítását követıen a
gyermek családi nevét és az apa adatait - a
születés idıpontjának megfelelıen - az üresen
hagyott rovatokba egyidejőleg jegyzi be az
anyakönyvvezetı, majd az alapbejegyzést
aláírásával zárja le.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 48. § (3)

Anyakönyvvezetı

Az apa adatai nélküli születési anyakönyvi
bejegyzést lezárja, ha:
a) a gyermek az apa adatainak megállapítása
elıtt meghal;
b) a gyermeket az apa adatainak megállapítása
elıtt örökbe fogadták és az örökbefogadó
szülıket vér szerinti szülıkként kell
anyakönyvezni;
c) a gyermek nem magyar állampolgár és
életének 3. évét betöltötte.

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 49. § (1)-(2)

Anyakönyvvezetı

Amennyiben ismeretlen szülıktıl származó
gyermek születésérıl értesül, a születés
anyakönyvezését legfeljebb 30 napra elhalasztja,
a vér szerinti szülık, illetve a képzelt szülık
adatainak megállapítása céljából pedig
megkeresi az illetékes gyámhatóságot.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 50. § (1)

Anyakönyvvezetı

A születési anyakönyvbe a gyámhatóság által
megállapított képzelt szülık adatait jegyzi be, ha
a gyermek mindkét szülıje ismeretlen marad.

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 50. § (2)

Anyakönyvvezetı

Ezekben az esetekben a születési anyakönyvbe a
gyermek családi neve rovatba az anya születési
családi nevét jegyzi be, kivéve, ha az anya a Csjt.
25. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a (3)
bekezdése szerinti házassági nevet visel, ez
esetben a gyermek családi név részét kell
bejegyezni. Az apa adataira vonatkozó rovatokat
a bejegyzés lezárása elıtt ki kell húzni.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
Élve született, de a születés anyakönyvezése
elıtt meghalt gyermek utónevét - ha a szülık a
gyermek utónevérıl nem nyilatkoztak „utónevet nem kapott” szavakkal jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30. §
(6)

Anyakönyvvezetı

Amennyiben a szülık vagy azok egyike nem
magyar állampolgár, a gyermek utónevét a
születési anyakönyvbe az érintett nem magyar
állampolgárra irányadó szabályok szerint is
bejegyezheti.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30. §
(7)

Anyakönyvvezetı

Az apai elismerı nyilatkozatot tevı férfi
figyelmét felhívja a nyilatkozat
jogkövetkezményeire, és ennek megtörténtét
jegyzıkönyvben rögzíti. Tájékoztatja a
nyilatkozót, hogy az apai elismerı és hozzájáruló
nyilatkozatot a jegyzıkönyv aláírása után
visszavonni nem lehet.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. § (1)

Anyakönyvvezetı

Ha a gyermek születését nem annál az
anyakönyvvezetınél jegyzeték be, ahol a
nyilatkozatot tették, a jegyzıkönyv elsı
példányát a születést nyilvántartó
anyakönyvvezetınek meg kell küldenie.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. § (3)

Anyakönyvvezetı

Születendı gyermek érdekében tett apai
elismerı nyilatkozat harmadik és negyedik
példányát az anyának adja át azzal, hogy
gyermeke születésének bejelentéséhez azt
csatolja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. § (4)

Anyakönyvvezetı

Ha a hozzájáruló nyilatkozat pótlása szükséges,
a nyilatkozat egy példányát megküldi az illetékes
gyámhatóságnak.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. § (5)

Anyakönyvvezetı

A hozzájáruló nyilatkozat felvételekor az anya
családi állapotát és volt férje vonatkozásában
esetlegesen fennálló apasági vélelem meglétét
vizsgálja. Ha az anya korábban házasságban élt,
a jegyzıkönyvben feltünteti a korábbi házasság
megszőnésének tényét, és ennek idıpontját.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. § (6)

Anyakönyvvezetı

Ha az anya a gyermek születése után házasságot
köt, és férjét a gyermek apjának kell tekinteni, az
apa adatainak bejegyzését hivatalból
kezdeményezi.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 52. § (1)

Anyakönyvvezetı

A házasság megkötése után a házassági
anyakönyvi másolatot és az apai elismerı
nyilatkozatot megküldi a gyermek születését
nyilvántartó anyakönyvvezetınek.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 52. § (2)

Anyakönyvvezetı

A házasság megkötése után bármelyik házastárs,
az apai elismeréssel érintett gyermek, illetıleg az
erre feljogosított hatóság kérésére hatósági
bizonyítványt ad ki arról, hogy a férj a
házasságkötést megelızıen a feleség gyermekére
nézve milyen nyilatkozatot tett.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 52. § (3)

Anyakönyvvezetı

A születési anyakönyvbe a gyámhatóság jogerıs
határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi be
ha:
a) a gyermek életének 3. évét betöltötte, és az
apa adatait még nem állapították meg;
b) a gyermeket örökbe fogadták és az
örökbefogadó szülıket nem vér szerinti
szülıként jegyezték be az anyakönyvbe.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az anyának vagy a gyermek törvényes
képviselıjének kérésére a képzelt apa adatait - a
gyámhatóság határozata alapján - a gyermek 3.
évének betöltése elıtt is bejegyzi, a kérelemrıl
jegyzıkönyvet készít.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (2)-(3)

Anyakönyvvezetı

A jegyzıkönyvet - kiegészítve a gyermek
születési anyakönyvi bejegyzésének másolatával
- a gyámhatóságnak küldi meg.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (4)

Anyakönyvvezetı

Az egy családhoz tartozók vagy azonos
családnevőek megkülönböztetésére szolgáló
betőjelzést az anyakönyvbe az érdekelt
kérelmére kell bejegyeznie, ha annak a
felmenınek a születési anyakönyvi bejegyzése,
akinek a családi nevét a kérelmezı viseli, azt
tartalmazza. Nem jegyezhet be olyan betőjelzést,
amelyet jogszabály tilt vagy személyhez főzıdı
jogot sért.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 31. §
(1), (5)

Anyakönyvvezetı

Amennyiben megkülönböztetı betőjel
anyakönyvezését kérik, a kérelmezı
felmenıjének születési anyakönyvi másolatát a
kérelem elbírálása elıtt beszerzi.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 31. §
(2)

Anyakönyvvezetı

A betőjelet a családi nevet megelızıen vagy azt
követıen - a felmenık névviselésének

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 31. §
(3)

Anyakönyvvezetı

megfelelıen - nagybetővel kell bejegyeznie, és a
névtıl ponttal kell elválasztania.
(K-V-MJV-FK)
A születési és a házassági név
anyakönyvezésekor, valamint az anyakönyvi
kivonat kiállításakor a „doktor” megjelölést
bejegyezheti. Az egyes címek és rangok
megszüntetésérıl szóló 1947. évi IV. törvény
szabályaival ellentétes más adatok bejegyzését
meg kell tagadnia.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 31. §
(4)
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 85. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvbe korábban bejegyzett bető- és
egyéb jelzéseket - az (1) bekezdés kivételével az anyakönyvi kivonat kiállításánál figyelmen
kívül kell hagynia.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 31. §
(6)

Anyakönyvvezetı

Az adatok változása esetén az e bekezdésben
meghatározottakat anyakönyvezni kell.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 32. §
(2)

Anyakönyvvezetı

A kisebbséghez tartozó személynek, illetve
gyermekének családi és utónevét - kérésére anyanyelve szabályai szerint anyakönyvezi és azt
- a jogszabályok által meghatározott keretek
között - hivatalos okmányokban feltünteti. A
nem latin írásmóddal történı bejegyzés esetén
köteles a fonetikus, latin betős írásmód egyidejő
alkalmazására.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 12. § (1)
1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30/A.
§ (1)-(2)

Anyakönyvvezetı

Az 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30/B. §ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések
hatálybalépéséig az anyakönyvi eljárások során
az országos kisebbségi önkormányzatok által
összeállított nemzetiségi utónévjegyzékeket kell
használnia.
(K-V-MJV-FK)

2002. évi XLV. törvény 36. § (2)

Anyakönyvvezetı

A kisebbséghez tartozó személy kérésére az
anyakönyvezés és az egyéb személyi okmányok
kiállítása, a törvény 12. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint, kétnyelvő is lehet.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 12. § (2)
1982. évi 17. törvényerejő rendelet 30/A.
§ (4)

Anyakönyvvezetı
Jegyzı

A házasságkötést a házasságkötéssel egyidejőleg
anyakönyvezi.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 54. § (1)

Anyakönyvvezetı

Mint névíró ír alá, ha a házasulók vagy a tanúk
valamelyike írni, olvasni nem tudó személy.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 54. § (3)

Anyakönyvvezetı

A holtnak nyilvánítás, illetıleg a halál tényének

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 55. § (1)

Anyakönyvvezetı

bírósági határozattal történt megállapításakor a
halotti anyakönyv „Megjegyzések” rovatába a
bíróság megnevezését, a határozat számát és
jogerıre emelkedésének idıpontját is feltünteti.
(K-V-MJV-FK)
A halotti anyakönyvbe a meghalt személy
nemét, ha nagykorú volt „férfi”, illetıleg „nı”,
ha kiskorú „fiú”, illetıleg „leány” szavakkal
jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 55. § (2)

Anyakönyvvezetı

Ha eljárásában megállapítja, hogy az a személy,
akit a bíróság jogerıs döntésével holtnak
nyilvánított, vagy akinek a halála tényét
jogerısen megállapította, ténylegesen meghalt, a
bírósági döntés hatályon kívül helyezésére
irányuló eljárás megindítása érdekében értesíti a
bíróság székhelye szerint illetékes ügyészt.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 55. § (3)

Anyakönyvvezetı

A halálesetet akkor anyakönyvezi, ha a
szükséges adatok közül legalább a halott családi
és utóneve, valamint a személyazonosság
megállapítására alkalmas további egy adat
ismert.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 56. § (1)

Anyakönyvvezetı

Ha az (1) bekezdés szerinti adatok nem
ismeretesek, a haláleset anyakönyvezését az
esemény napjától számított legfeljebb 30 napra
elhalasztja, majd ennek eredménytelen elteltével
az ismeretlen holttest anyakönyvezésének
szabályai szerint jegyzi be a halálesetet.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 56. § (2)

Anyakönyvvezetı

A rendırség által közölt adatok alapján a halotti
anyakönyv „Megjegyzések” rovatába jegyzi be a
halálesetet, ha az elhalt személyazonosságát 30
nap eltelte után nem lehet megállapítani.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 57. § (1)

Anyakönyvvezetı

A meghalt személy adatait a rendırség értesítése
alapján az „Utólagos bejegyzések” rovatba
jegyzi be, ha a hiányzó adatokat utólag
megállapították.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 57. § (3)

Anyakönyvvezetı

A haláleset anyakönyvezése után, illetıleg ha az
anyakönyvezést elhalasztja, a halottvizsgálati
bizonyítvány 4. példányára az anyakönyvi
folyószámot, illetıleg az elhalasztás tényét
feltünteti, azt aláírja, bélyegzı lenyomatával
ellátja, és a bejelentınek átadja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 58. §

Anyakönyvvezetı

A születés, a házasságkötés és a haláleset
anyakönyvezése után
a) kiadja az illetékmentes anyakönyvi kivonatot,
b) bevezeti az alapbejegyzést a betőrendes
névmutatóba,
c) teljesíti az elıírt adatszolgáltatásokat.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 59. § (1)

Anyakönyvvezetı

A házasságkötés anyakönyvezését követıen
intézkedik a családi jogállás megváltozásának
anyakönyvezésérıl is, ha a feleség gyermekének
családi jogállása a házasságkötéssel
megváltozott.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 59. § (2)

Anyakönyvvezetı

A haláleset anyakönyvezését követıen bejegyzi
az általa vezetett születési anyakönyv „Utólagos
bejegyzések” rovatába a halálesetet, illetıleg
bejegyzi az általa vezetett házassági anyakönyv
„Utólagos bejegyzések” rovatába a házasság
megszőnését.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 59. § (3)

Anyakönyvvezetı

A születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések”
rovatába jegyzi be az e bekezdésben a)-j) pontig
felsoroltakat.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 60. § (1)

Anyakönyvvezetı

A gyermek születési utónevének kisebbségi
utónévre történı kijavítását, a születési családi
névnek a kisebbségi anyanyelvi szabályok
szerinti módra történı kijavítását, valamint a
születési családi és utónév kisebbségi nyelven
történı bejegyzését az „Utólagos bejegyzések”
rovatban kell szerepeltetni.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 60. § (2)

Anyakönyvvezetı

A magyar állampolgárság megszerzését a
születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések”
rovatába más anyakönyvvezetı - ennek
hiányában az állampolgársági ügyekben eljáró
szerv - értesítése alapján jegyzi be. A magyar
állampolgárság megszőnését a születési
anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése
alapján jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 61. § (1),
(2)

Anyakönyvvezetı

A születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések”
rovatába az érintett kérelmére - a bemutatott, a
külföldi állampolgárság igazolására alkalmas
okirat alapján - jegyzi be az ismeretlen
állampolgárságú gyermek ismertté vált
állampolgárságát.

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 61/A. § (1)

Anyakönyvvezetı

(K-V-MJV-FK)
A gyermekek családi nevérıl történt
megállapodást az „Utólagos bejegyzések”
rovatba jegyzi be, ha a házasulók a házasság
megkötésekor a házasságból származó közös
gyermekek családi nevében nem állapodtak meg
vagy korábbi megállapodásukat megváltoztatták.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 62. § (1)

Anyakönyvvezetı

A közös gyermekek családi nevének bejegyzése
elıtt megvizsgálja, hogy az anyakönyvezni
kívánt családi név a névviselési szabályoknak
megfelel-e. A bejegyzést megtagadja, ha az a
névviselési szabályokba ütközik.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 62. § (3)

Anyakönyvvezetı

Ha a házastársaknak a házassági anyakönyvbe
bejegyzett születési családi vagy utóneve,
házassági neve, személyi azonosítója
megváltozik, a házassági anyakönyv „Utólagos
bejegyzések” rovatába jegyzi be az új adatokat.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 63. § (1)

Anyakönyvvezetı

A születést nyilvántartó anyakönyvvezetı
értesítése alapján jegyzi be a születési
anyakönyvbe bejegyzett és a házassági
anyakönyvben is szereplı téves adatok
kijavítását.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 63. § (2)

Anyakönyvvezetı

A házastárs halálát a házassági anyakönyv
„Utólagos bejegyzések” rovatába jegyzi be, ha a
házasság az egyik házastárs halálával szőnt meg.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 64. § (1)

Anyakönyvvezetı

A házassági anyakönyv utólagos bejegyzések
rovatába jegyzi be azt, hogy a bíróság a
házasságot jogerıs határozatával felbontotta,
illetıleg érvénytelenné nyilvánította.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 66. § (1),
(2)

Anyakönyvvezetı

Ha a házastársak vagy azok egyike a magyar
állampolgárságot megszerezte, e tényt - az
állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének
helye szerinti anyakönyvvezetı, ennek
hiányában az állampolgársági ügyekben eljáró
szerv értesítése alapján - a házassági anyakönyv
„Utólagos bejegyzések” rovatába jegyzi be. A
magyar állampolgárság megszőnésének tényét az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése
alapján kell a házassági anyakönyvbe
bejegyeznie.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 67. § (1),
(2)

Anyakönyvvezetı

A halotti anyakönyv „Utólagos bejegyzések”

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 68. §

Anyakönyvvezetı

rovatába az e §-ban felsoroltakat jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)
A születési, a házassági, valamint a halotti
anyakönyvbe bejegyzett adat kijavítását az
anyakönyv „utólagos bejegyzések” rovatába az
utólagos bejegyzések szabályai szerint jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 69. §

Anyakönyvvezetı

Az utólagos bejegyzést követıen:
a) kiadja illetékmentesen az anyakönyvi
kivonatot, ha a kijavításra vagy kiegészítésre
az anyakönyvvezetı, vagy más szerv
hibájából került sor,
b) bevezeti az utólagos bejegyzést a betőrendes
névmutatóba, ha az névváltozással járt együtt,
c) teljesíti az elıírt adatszolgáltatást.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 70. § (1)

Anyakönyvvezetı

Elvégzi az utólagos anyakönyvezést, ha azokat
az anyakönyveket ırzi, amelyben a születést, a
házasságkötést, illetıleg a halálesetet eredetileg
anyakönyvezni kellett volna.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 72. § (1)

Anyakönyvvezetı

A bejegyzést újból anyakönyvezi az e §-ban a)h) pontig felsorolt esetekben.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 73. §

Anyakönyvvezetı

Elvégzi az újból való anyakönyvezést, ha az
anyakönyvi alapbejegyzést a mőködési területén
teljesítették, illetıleg a szülést vagy a halálesetet
mőködési területén kellett volna anyakönyvezni.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 74. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az újból való anyakönyvezés után a korábbi
bejegyzést törli. A törölt alapbejegyzés
„Utólagos bejegyzések” rovatába bejegyzi az
újból való anyakönyvezés tényét és okát, az
anyakönyvezés évét, folyószámát, az esetleges új
családi és utónevet.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 75. §

Anyakönyvvezetı

Az utólagos bejegyzés szövegét zárójelbe teszi,
és az új szöveget folytatólag bejegyzi, ha az
újból való anyakönyvezés utólagos bejegyzést
érint.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 76. §

Anyakönyvvezetı

Az örökbefogadást a születési anyakönyvbe a
gyámhatóság jogerıs határozata alapján jegyzi
be.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 77. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az örökbefogadónak a gyámhatóság elıtt
elıterjesztett kérelmére az örökbefogadás tényét
születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések”

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 77. § (2)

Anyakönyvvezetı

születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések”
rovatába jegyzi be.
(K-V-MJV-FK)
Amennyiben a magyar állampolgár gyermeket
nem magyar állampolgárságú szülık fogadják
örökbe, a születési anyakönyv „Megjegyzések”
rovatában a gyermek magyar állampolgárságát is
szerepeltetni kell a szülık nem magyar
állampolgársága mellett.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 77. § (3)

Anyakönyvvezetı

Ha az örökbefogadó szülıket vér szerinti
szülıként anyakönyvezték, és az örökbefogadás
megszőnt, a bejegyzést törli és a gyermek
születését az örökbefogadást megelızı állapot
adataival újból anyakönyvezi.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 78. § (1)

Anyakönyvvezetı

Ha az örökbefogadás tényét anyakönyvezték, és
az örökbefogadás megszőnt, az utólagos
bejegyzést törli.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 78. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az apa adatait - az utólagos bejegyzés szabályai
szerint törli -, valamint a születést újból
anyakönyvezi, ha a bíróság jogerıs határozatával
megállapítja, hogy a születési anyakönyvbe a
gyermek apjaként bejegyzett férfi a gyermeknek
nem apja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 79. §

Anyakönyvvezetı

Amennyiben a születést a vér szerinti szülık
adataival még nem anyakönyvezték, az
anyakönyvbe bejegyzett képzelt szülık adatait az
utólagos bejegyzés szabályai szerint törli, és a
születést a megállapított vér szerinti szülık
adataival újból anyakönyvezi.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 80. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az utólagos bejegyzések szabályai szerint a
képzelt apa adatait törli, a születést a vér szerinti
apa adataival újból anyakönyvezi, ha a születési
anyakönyvbe képzelt apát jegyeztek be, és ezt
követıen a vér szerinti apa adatait
megállapították.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 80. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyv teljes adattartalmának
megismerésére törvényben feljogosított szerv
részére anyakönyvi másolatot ad ki
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 6. §
(2)
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 87. § (1)-(2)

Anyakönyvvezetı

Az ügyfél részére anyakönyvi kivonatot adhat
ki, ami az anyakönyvezett adatokat a kiállítása
idıpontja szerinti állapotnak megfelelıen

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 40. §
(2)

Anyakönyvvezetı

tartalmazza.
(K-V-MJV-FK)
Amennyiben az ügyfél olyan adat igazolását
kéri, amely nem adattartalma az anyakönyvi
kivonatnak, - a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvényben szabályozott - hatósági
bizonyítványt állít ki.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 40. §
(3)

Anyakönyvvezetı

A születés, a házasságkötés és a haláleset
anyakönyvezését követıen az érintett részére egy
ízben hivatalból illetékmentes anyakönyvi
kivonatot állít ki.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 40. §
(4)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi kivonat és értesítés kiállításakor
a „Megjegyzések” és az „Utólagos bejegyzések”,
továbbá az alapbejegyzések adatait együttesen
veszi figyelembe. Ha a vele közölt idıpontban az
anyakönyvi bejegyzés nem található, a kutatást a
megadott idıpont évére, valamint az azt
megelızı és követı két-két évre is ki kell
terjesztenie. Ha ez sem vezet eredményre - annak
közlésével, hogy a kutatás mely évekre terjedt ki
- az érdekeltet eredménytelenségérıl értesítenie
kell.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 83. § (3)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi okiraton feltünteti az e bekezdés
a)-e) pontjaiban foglaltakat.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 83. § (4)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétıl
számított 8 napon belül kiállítja, és az
érdekeltnek elküldi. Anyakönyvi kivonatot és
hatósági bizonyítványt az ügyfél részére postai
kézbesítéskor hivatalos iratként küldeményként
kell kézbesíttetni.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 84. § (1)

Anyakönyvvezetı

Anyakönyvi kivonatot és hatósági bizonyítványt
külföldre továbbítania - amennyiben annak
kiállítását illetékfizetési kötelezettség terheli diplomáciai úton lehet.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 84. § (2)

Anyakönyvvezetı

Anyakönyvi másolatot és értesítést kizárólag
elektronikus úton vagy gépírással tölthet ki.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 84. § (3)

Anyakönyvvezetı

Anyakönyvi kivonatot kizárólag az anyakönyvi
ügyintézést támogató informatikai rendszer
alkalmazásával, a Központi Hivatal által
rendszeresített, biztonsági patronnal ellátott

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 84. § (4)

Anyakönyvvezetı

nyomtató használatával, elektronikus úton tölthet
ki.
(K-V-MJV-FK)
A külföldön felhasználásra kerülı anyakönyvi
kivonaton - ha nemzetközi szerzıdés eltérıen
nem rendelkezik -, valamint az anyakönyvi
értesítésen rövidítést nem alkalmazhat.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 84. § (5)

Anyakönyvvezetı

A kitöltött anyakönyvi okiratokon javítania,
helyesbítenie nem lehet, az üresen maradt
rovatokat ki kell húznia.

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 84. § (6)

AnyakönyvvezetıKF

Az e rendelet 2. számú melléklete szerinti
adattartalmú anyakönyvi kivonaton csak a
feltüntetett rovatokat kell kitöltenie. Az
anyakönyvbe 1953. január 1-je elıtt bejegyzett
címeket, rangokat, nemesi elıneveket,
ragadványneveket és egyéb jelzéseket - a betőjel
és a doktori cím jogszerő viselését kivéve - az
anyakönyvi kivonat nem tartalmazza. Az
anyakönyvi kivonatban - ha nemzetközi
szerzıdés eltérıen nem rendelkezik - a születés,
a házasságkötés és a haláleset idejét (év, hónap,
nap) betőkkel is ki kell írnia.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 85. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi kivonat „Megjegyzések”
rovatába a külföldi és ismeretlen
állampolgárságon, a hontalanságon, valamint a
magyar állampolgárság megszőnésének tényén
és idıpontján kívül csak az e bekezdés a)-c)
pontokban foglaltakat jegyzi be
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 85. § (2)

Anyakönyvvezetı

Ha a születési anyakönyvbe az apa adatait még
nem jegyezték be, a gyermek családi neveként az
anyakönyvi kivonatba az anya születési családi
nevét kell feltüntetnie. Amennyiben az anya a
Csjt. 25. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a (3)
bekezdése szerinti házassági nevet visel, a
házassági nevének családi név részét kell a
születési kivonaton feltüntetnie a gyermek
családi neveként.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 85. § (3)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi kivonatban nem szabad
feltüntetnie az anyakönyvbe 1947. június 1-je
elıtt bejegyzett és késıbb meg nem erısített apai
elismerést, továbbá annak alapján a gyermek
családi neveként az elismerı apa családi nevét.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 85. § (4)

Anyakönyvvezetı

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó
személyek részére kiállított anyakönyvi

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 85. § (6)

Anyakönyvvezetı

kivonatokon a rovatok megnevezését, valamint
nemre és a családi állapotra vonatkozó adatokat
az adott kisebbség nyelvén is fel kell tüntetnie.
(K-V-MJV-FK)
Anyakönyvi értesítést adatszolgáltatás céljára,
hivatalos megkeresésre, az arra jogosult szerv
részére állít ki.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 88. § (2)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvvezetık, a közigazgatási
hivatalok, a Központi Hivatal, az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv, valamint
a központi anyakönyvi szerv az anyakönyvi
okirat kiállítására irányuló belföldi jogsegély
iránti megkereséseket az ASZA rendszeren
keresztül juttatják el egymásnak.
(K- V- MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. § (1)

Anyakönyvvezetı

A jogsegély iránti megkeresés alapján kiállított
anyakönyvi okiratot postai úton kell a megkeresı
szerv részére megküldenie. A
jogsegélykérelemre adott nemleges választ az
ASZA rendszeren keresztül kell továbbítania.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. § (2)

Anyakönyvvezetı

A 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. § (1) és (2)
bekezdésben szereplı elektronikus okirat amennyiben tartalmazza a küldı szerv
megjelölését, a kiadmányozásra jogosult nevét és
a kiadmányozás idıpontját - közokiratnak
minısül, azt papír alapon nem kell megküldeni a
megkeresett szervnek. Az okiratot a címzettnek az iratok között történı elhelyezés céljából - ki
kell nyomtatnia. A kinyomtatott példányt el kell
látni a fogadó szerv körbélyegzıjével, és az
ügyintézı aláírásával igazolni kell az irat
hitelességét.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. § (3)

Anyakönyvvezetı

Köteles naponta legalább egyszer az ASZA
rendszer levelezı alrendszerét megnyitni.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. § (4)

Anyakönyvvezetı

A tervezet alapján - a 30 nap eltelte, illetıleg az
adatigazolások elbírálása után - az új
anyakönyvet az anyakönyvvezetı készíti el. A
hitelesítés után az anyakönyvet ırzi.

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 90. § (3)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyv újból való összeállításához
szükséges adatokat a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartása, az
anyakönyvi irattár, az anyakönyv levéltári
másodpéldánya, más szerveknél található iratok
felhasználásával, a lakosság birtokában lévı
anyakönyvi kivonatokba való betekintéssel és az

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 90. § (1)

Anyakönyvvezetı

érdekelt személyek meghallgatásával győjti
össze.
(K-V-MJV-FK)
Az adatgyőjtés befejezése után - a felettes szerv
útmutatása szerint - az anyakönyv tervezetét a
beszerzett adatok alapján idırendbe összeállítja,
majd kihirdeti, hogy 30 napig mindenki a saját
személyére vonatkozó adatokat megtekinthesse.
A téves adatfelvételt - a helyes adat igazolása
után - a tervezeten kijavítja.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 90. § (2)

Anyakönyvvezetı

A tervezet alapján - a 30 nap eltelte, illetıleg az
adatigazolások elbírálása után - az új
anyakönyvet az anyakönyvvezetı készíti el. A
hitelesítés után az anyakönyvet ırzi.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 90. § (3)

Anyakönyvvezetı

A születési, a házassági és a halotti
anyakönyvekbe történı bejegyzésekrıl,
anyakönyvenként betőrendes névmutatót vezet.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 91-93. §

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi eljárás befejezése után az alapvagy utólagos bejegyzés alapján képezı iratokat
az anyakönyvi irattárban helyezi el.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 96. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi irattárból - kivételes esetben hatóság írásbeli megkeresésére ad ki iratot.
Átmenetileg iratpótlót és a kiadott iratok
fénymásolatát helyezi el, valamint gondoskodik
arról, hogy az iratok az anyakönyvi irattárba
visszakerüljenek.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 97. §

Anyakönyvvezetı

Az anyakönyvi irattárban elhelyezett - az
anyakönyvi bejegyzések alapjául szolgáló anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetıek,
ırzésükrıl gondoskodik.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 98. § (1)

Anyakönyvvezetı

Az alap- és utólagos bejegyzésrıl más
anyakönyvvezetınek, a felettes szervnek és a
gyámhatóságnak szolgáltat adatot.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41. §
(1),
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 99-101. §

Anyakönyvvezetı

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségét személyi azonosítóval teljesíti.
Az adatszolgáltatással egyidejőleg az újszülött
személyazonosító igazolványának, valamint
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványának kiadása érdekében az újszülött

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41. §
(2)

Anyakönyvvezetı

arcképét megküldi a személyazonosító
igazolványt kiállító hatóság részére, a törvényes
képviselık nevét és telefonszámát a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt kiállító hatóság részére.
(K-V-MJV-FK)
Az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyv
elsı példányába bejegyzett utólagos bejegyzés
teljes szövegérıl az illetékes levéltárat értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41. §
(3)

Anyakönyvvezetı

A külföldi állampolgár vagy hontalan személy a letelepedett, illetıleg a menekültként elismert
külföldi kivételével - halálesetének
anyakönyvezésérıl anyakönyvi értesítést állít ki,
és azt nyolc napon belül megküldi a központi
idegenrendészeti nyilvántartást vezetı szervhez.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41. §
(4)

Anyakönyvvezetı

Az idegenrendészeti hatóság által kiállított,
tartózkodásra jogosító engedélyt eljárása során
bevonja és azt az anyakönyvi értesítéshez
csatolja.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41. §
(4)

Anyakönyvvezetı

A külföldi állampolgár anyakönyvi eseményérıl
- nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság alapján
- az érintett állampolgársága szerint illetékes
idegen állam magyarországi külképviseleti
hatóságát értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41. §
(5)

Anyakönyvvezetı

A menekültként elismert személyek kivételével
a külföldi állampolgár anyakönyvi eseményérıl
anyakönyvi másolatot és anyakönyvi kivonatot
állít ki, és azt öt munkanapon belül a felettes
szervhez felterjeszti.
(K-V-MJV-FK)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 102. §

Anyakönyvvezetı

A nemzetközi jogsegélyre, valamint az egyéb
külföldrıl érkezı megkeresésre - amennyiben az
személyes adatok közlésére irányul - a felettes
szerv útján válaszol.
(K-V-MJV-FK-F)

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 102/A. §

Anyakönyvvezetı

A nyilvántartás vezetéséhez - a nyilvántartott
adatok és azok változásai tekintetében - az
anyakönyvi ügyekért felelıs miniszter
rendeletében meghatározott rend szerint
adatkezelıként adatszolgáltatásra kötelezett.
(K-V-MJV-FK)

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41/C.
§ (2) a)-b)

Anyakönyvvezetı
Jegyzı

A 41/D. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás
vezetéséhez - a nyilvántartott adatok és azok
változásai tekintetében - az anyakönyvi ügyekért

1982. évi 17. törvényerejő rendelet 41/D.
§ (2) a)

Jegyzı

felelıs miniszter rendeletében meghatározott
rend szerint adatkezelıként adatszolgáltatásra
kötelezett.
(K-V-MJV-FK)
A személyazonosító igazolvány, az úti okmány
iránti kérelem kapcsán érkezett megkeresésnek
soron kívül köteles eleget tenni.

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 23. §
(4)
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 19. §
(4)

Anyakönyvvezetı

1992. évi LXVI. törvény 21. § g)

Anyakönyvvezetı

(K-V-MJV-FK-F)
Az 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2)
bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosult
igényelni törvényben meghatározott feladatai
ellátásához.
(K-V-MJV-FK)

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A nyilvántartás feladata az 1992. évi LXVI.
törvényben meghatározott adatok és változásaik
győjtése és kezelése, azokról okiratok kiadása és
törvényben meghatározott jogosultaknak adatok
szolgáltatása.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 3. § (2)

Jegyzı

Az adatszolgáltatást korlátozó, illetve megtiltó
nyilatkozat megtétele vagy visszavonása esetén
haladéktalanul, de legkésıbb 5 napon belül
gondoskodik annak a nyilvántartáson történı
átvezetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §

Jegyzı

Átveszi a személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát azoktól a
polgároktól, akik kérik a nyilvántartásból való
törlésüket vagy a magyar állampolgárságukról
lemondtak.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Jegyzı

Kezdeményezi a település közigazgatási
területén lakcímmel rendelkezı polgár adatainak,
illetve adatváltozásainak, valamint a polgár
adataiban a település közigazgatási területén
bekövetkezett változásnak a nyilvántartáson
történı átvezetését.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) a)

Jegyzı

Az illetékességi területén lévı címekrıl

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 6. §

Jegyzı

nyilvántartást vezet az e bekezdésben
meghatározott tartalommal.
(K-V-MJV-FK)

(1) a)-f)

Értesíti a központi hivatalt a területváltozásról.

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 6. §
(4)

Jegyzı

A polgármesteri hivatalnál vezetett helyi
címnyilvántartás adataiban bekövetkezett
változásokat a vonatkozó határozat jogerıre
emelkedést követı 5 munkanapon belül közli a
központi hivatallal.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

A központi hivatal megkeresésére a
területszervezési változásokról adatokat
szolgáltat.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

Helyi szinten a nyilvántartást a polgármesteri
hivatalban számítógépen - és átmenetileg
manuális (kartonos) módszerrel - kezeli.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı

Értesíti a központi hivatalt - a
kormányrendeletben kijelölt körzetközponti
jegyzı útján - a helyi nyilvántartást kezelı szerv
megváltozásáról.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı

A nyilvántartás folyamatos és naprakész
vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi
területén bekövetkezett adatváltozások
nyilvántartáson történı átvezetésérıl, továbbá
figyelemmel kíséri az adatváltozások
továbbításának és a nyilvántartáson való
átvezetésének megtörténtét.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. §
(1)

Jegyzı

Az adatváltozásokat és azok alapiratát
haladéktalanul, de legkésıbb 5 munkanapon
belül továbbítja a körzetközponti jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. §
(2)

Jegyzı

Az anyakönyvi alapiratok kivételével
gondoskodik az adatváltozások alapiratainak a
központi hivatalhoz való továbbításáról, valamint
az anyakönyvvezetı által kiállított alapiratok
visszaküldésérıl.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. §
(2)

Jegyzı

Ha az adatváltozást a személyazonosító
igazolvány, valamint a személyazonosítás célját
szolgáló és a jogosultságot igazoló egyéb
okmányok kiadásával összefüggı eljárásban

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

(K-V-MJV-FK)

jelentik be, értesíti az adatváltozásról a központi
hivatalt.
(V-MJV-FK)
Az adatváltozások alapiratait (az
anyakönyvvezetı által kiállított alapiratok
kivételével) haladéktalanul, de legkésıbb öt
munkanapon belül közvetlenül a központi
hivatalhoz küldi meg.
(V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

A polgár kérelmére - a 1992. évi LXVI.
törvényben foglaltak kivételével - saját adatairól
a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot,
illetve szóbeli tájékoztatást kell adni.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 10. §

Jegyzı

Gondoskodik az érintett kérelmére a doktori cím
átvezetésérıl a nyilvántartásban.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §
(1)

Jegyzı

Végzi a polgár személyi azonosítóval történı
ellátásával, annak módosításával, illetıleg
visszavonásával kapcsolatos feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) b)

Jegyzı

Ellátja a lakcímbejelentés tudomásul vételével
összefüggı hatósági feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) c)

Jegyzı

A külföldrıl hazatérı magyar állampolgár, a
bevándorolt és a külön törvényben meghatározott
EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezı polgár,
a menekültként elismert személy személyi- és
lakcímadatainak nyilvántartásba vételérıl
hatósági igazolványt ad ki.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §
(1)

Jegyzı

Gondoskodik a nyilvántartási ügyben saját
hatáskörében, illetıleg az illetékes területi szerv
és a bíróság értesítése alapján az e szervek által
hozott jogerıs és végrehajtható határozatokban
foglaltaknak a nyilvántartáson történı
átvezetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §
(8)

Jegyzı

Bejelenti az újszülött elsı lakóhelyét a születés
tényével együtt.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 30. §
(2)

Anyakönyvvezetı

A bejelentett lakcím valódiságát az adatok
alapján ellenırzi. Amennyiben a bejelentett
lakcím nem valós vagy a bejelentılapot a
szállásadó nem írta alá, vagy a bejelentés egyéb
okból nem felel meg a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §
(1)

Jegyzı

bejelentkezést el kell utasítani.
(K-V-MJV-FK)
A bejelentést el kell fogadni és egyidejőleg a
nyilvántartást módosítani kell, ha a polgár által
bejelentett lakcím nem szerepel a
címnyilvántartásban, de a lakcím valódiságát
hiteltérdemlıen igazolja.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §
(2)

Jegyzı

Ha a bejelentkezés elfogadása után állapítja
meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós,
határozatban állapítja meg a lakcím
érvénytelenségét és a határozat jogerıre
emelkedését követıen az érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban „fiktív” jelzéssel
szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós
lakcímét be nem jelenti.

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §
(3), 35. § (3)

Jegyzı

Az (1) bekezdés szerinti elutasításról a
bevándorolt, illetıleg letelepedett és az EGT
tartózkodási engedélyes esetén haladéktalanul
értesíti az illetékes területi idegenrendészeti
hatóságot.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §
(4)

Jegyzı

Hivatalból intézkedik a lakcím
érvénytelenítésérıl, ha a bíróság vagy más
hatóság arról értesíti, hogy a lakás használatának
megváltoztatására vonatkozó ítélet vagy
határozat végrehajtásának foganatosítására sor
került.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. §
(2)

Jegyzı

A lakcím érvénytelenítése, illetıleg „fiktív”
jelzéssel szerepeltetése esetén gondoskodik arról,
hogy az érintett polgár lakcímet tartalmazó
hatósági igazolványa érvénytelenségének ténye a
hatósági igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. §
(4)

Jegyzı

A nyilvántartásba hajléktalan személy esetében
a bejelentett település neve mellett „lakcím
nélküli” bejegyzést kell tenni.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 36. §
(4)

Jegyzı

Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést
feldolgozza, ezt követıen a jelentılapot
haladéktalanul megküldi a központi hivatalhoz.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 40. §
(2)

Jegyzı

A tartózkodási hely megszüntetésérıl vagy
megújításáról - a körzetközponti jegyzı útján - öt
munkanapon belül értesíti a központi hivatalt.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41. §

Jegyzı

A nyilvántartási és ügykezelési feladatok
teljesítése után köteles a bejelentı lapot,
valamint a személyi azonosítóról és lakcímrıl
szóló leadott hatósági igazolványt a lakóhely
szerint illetékes körzetközponti jegyzınek
megküldeni.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §
(1)

Jegyzı

Értesíti a központi hivatalt, ha a polgár bejelenti
három hónapon túli külföldi tartózkodását,
illetve annak megszőnését.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 40. §
(1)-(2)

Jegyzı

Közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) f)

Jegyzı

Továbbítja - a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásért felelıs miniszter
rendeletében meghatározott módon - az általa
kezelt nyilvántartásba felvett adatokat a központi
nyilvántartás részére, illetve átvezeti a helyi
nyilvántartásban az adatok változását.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (3)

Jegyzı

A történeti állományban tárolt adatokat,
okiratokat az e törvényben meghatározott
megırzési idı lejárta után egy éven belül meg
kell semmisíteni, illetıleg törölni kell.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 12. § (4)

Jegyzı

Értesíti a nyilvántartás szerveit a születési, a
házassági és a halotti anyakönyvbe bejegyzett - a
1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdésében
meghatározott adatokról.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 16. §
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 20. §

Anyakönyvvezetı

A törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a
nyilvántartásból.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) d)

Jegyzı

Adatot szolgáltat - a 1992. évi LXVI.
törvényben meghatározott feltételekkel és a
felhasználás céljának és jogalapjának igazolása
esetén.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 17. § (1)

Jegyzı

Írásba foglalt határozattal kell elutasítani, ha az
adatszolgáltatási kérelem nem teljesíthetı.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 26. §
(5)

Jegyzı

A fizetendı díj összegét - az igényelt
adatszolgáltatás keresési ismérveitıl, az
adatszolgáltatással, továbbá a
kapcsolatfelvétellel és az értesítéssel érintett

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM
együttes rendelet 2. § (2)

Jegyzı

személyek számától, valamint az adatszolgáltatás
adathordozójától függıen - a melléklet alapján
állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)
A kérelem postai úton történı elıterjesztése
esetén a szolgáltatás teljesítésekor köteles
írásban felhívni az adatigénylıt arra, hogy ha a
díjat a 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes
rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott
határidın belül nem fizeti meg, a díjon felül az
1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában
meghatározott mulasztási bírságot is meg kell
fizetnie.
(K-V-MJV-FK)

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM
együttes rendelet 4. § (4)

Jegyzı

A díjat bevételként, a költségvetési gazdálkodási
rend szerint mőködı szervek részére elıírt
könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekrıl
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint
számolja el. A kormányrendelet elıírásait kell
alkalmazni a díjak elszámolása, kezelése,
nyilvántartása, illetve visszatérítése esetén is.
(K-V-MJV-FK)

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM
együttes rendelet 4. § (5)

Jegyzı

Meghatározott adatokat felhasználhatják
statisztikai célra és azokat nyilvánosságra
hozhatják az 1992. évi LXVI. törvény 2. § (5)
bekezdésében foglalt feltételekkel.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 17. § (3)

Jegyzı

Gondoskodik a személyes adatok védelmérıl.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) g)

Jegyzı

Köteles a polgárok személyes adatai védelméért
való felelısségének körében olyan technikai,
szervezési intézkedéseket tenni, ellenırzési
rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot
kiadni, amely biztosítja az adatvédelmi
követelmények teljesülését.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 30. § (1)

Jegyzı

Gondoskodik az adatállomány fizikai
megsemmisülés elleni védelmérıl, a rendszerben
alkalmazott adatkezelési eljárások és az
adatállományok biztonságáról, valamint az
illetéktelen hozzáférés elleni védelemrıl.
(K-V-MJV-FK-F)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 42. §
(1), (3)

Fıjegyzı
Jegyzı

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 42. §
(2) a)-d)

Fıjegyzı
Jegyzı

Az üzemeltetés során:
- gondoskodik a fokozott tőzvédelemrıl,
valamint lehetıség szerint folyamatos
áramforrást alkalmaz;
- nyilvántartja a mágneses adathordozókat, és
azokat a biztonsági elıírásoknak megfelelıen
kezeli;

- rendszeresen menti az adatállományt, és a
másolatot olyan helyen tárolja, ahol
biztonságosan megırizhetı és hozzáférhetı;
- gondoskodik a vírusvédelemrıl.
(K-V-MJV-FK-F)
Köteles adatszolgáltatási nyilvántartást vezetni.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 31. § (1)

Jegyzı

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 45. §
a)-d)

Jegyzı

Az 1992. évi LXVI. törvény 24. §-ban
meghatározott szerveknek nyújtott
adatszolgáltatásról a tájékoztatás teljesítése elıtt
megkeresi az érintett szervet.
(K-V-MJV-FK-F)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 46. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A polgár kérelmére saját adatairól a helyi
nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve
szóbeli tájékoztatást kell adni.
(K-V-MJV-FK-F)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 46/A.
§

Jegyzı

Meg kell ırizni az adatszolgáltatási
nyilvántartást öt évig.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 31. § (4)

Jegyzı

Biztosítani kell a nyilvántartás
mőködıképességét rendkívüli állapot,
szükségállapot és veszélyhelyzet esetén is.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 35. § (3)

Jegyzı

Kapcsolati kódot képezhet kizárólag az
ugyanazon polgárokra vonatkozó, rendszeresen
ismétlıdı csoportos adatszolgáltatás
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 24/A. § (1)

Jegyzı

Az ugyanazon polgárra vonatkozó különféle
adatszolgáltatásoknál adatkérınként eltérı
tartalmú kapcsolati kódot kell képezni.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 24/A. § (2)

Jegyzı

A kapcsolati kódot az adatkezelés céljának
teljesülése után a nyilvántartásból törölni kell.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 24/A. § (5)

Jegyzı

Kezelheti a TAJ számot a szociális ellátás
megállapításával és folyósításával
összefüggésben.

1996. évi XX. törvény 3. § g), 23. § e)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Vezeti az alábbi nyilvántartásokat:
- adatszolgáltatási nyilvántartást az általa
teljesített adatszolgáltatásokról,
- jogosultsági nyilvántartást az on-line rendszer
használatára jogosultakról,
- üzemeltetési naplót,
- technikai háttér nyilvántartást (gép-, szerv- és
szoftvernyilvántartás)
(K-V-MJV-FK-F)

(K-V-MJV-FK-F-M)
A polgárról személyi azonosítóval vagy annak
alapján csak törvény felhatalmazása esetén, vagy
a polgár írásos hozzájárulásával szolgáltathat
adatot.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XX. törvény 30. §

Jegyzı

A személyi azonosítót csak a kezelésére
jogosultnak - jogosultsága keretein belül továbbíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XX. törvény 31. §

Jegyzı

Köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni
kapcsolati kód alkalmazásával az e törvényben
meghatározott adatokról:
- az állami adóhatóságnak,
- az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak,
- az Országos Nyugdíjbiztosítási Pénztárnak.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XX. törvény 37. § (1) a)-c)

Jegyzı

Rendszeres adatszolgáltatást teljesít személyi
azonosító alkalmazásával az e törvényben
meghatározott adatokról:
- a honvédelmi igazgatás szervének,
- az idegenrendészeti szervnek.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XX. törvény 37. § (2) a)-b)

Jegyzı

Hagyaték
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat- és
hatáskör
Ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó
belföldi lakóhelyén történt, a halottvizsgálati
bizonyítványt köteles a meghalt személy utolsó
belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyzınek, ha
pedig a meghalt személynek belföldön lakóhelye
nem volt, vagy az nem állapítható meg, a
hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint
illetékes jegyzınek megküldeni.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 1. § (2)

Jegyzı

A jegyzı, ha az eljárásra nem illetékes, a
bejelentésrıl további eljárás végett értesíti az
illetékes jegyzıt, illetıleg közjegyzıt.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 1. § (4)

Jegyzı

Amennyiben leltározásnak helye van, a
halálesetrıl szóló értesítésnek (halottvizsgálati
bizonyítványnak, holtnak nyilvánító
határozatnak stb.), illetıleg a megkeresésnek a

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 6. § (1)

Leltárelıadó

jegyzıhöz érkezését követıen harminc napon
belül a leltárt köteles elkészíteni. Ha utóbb derül
ki, hogy a meghalt személy után kötelezı
leltározás alá esı [4. § (1)-(2) bekezdés], de
korábban még nem leltározott vagyon maradt, a
leltárt attól a naptól számított harminc napon
belül kell elkészíteni, amikor a jegyzı errıl a
vagyonról tudomást szerzett.
(K-V-MJV-FK)
A leltározás idejérıl és helyérıl az elıtte ismert
érdekelteket (belföldön lakó örökösöket,
hagyományosokat, a végrendeleti végrehajtót és
amennyiben a leltározást a hagyatéki hitelezı
kérte, a hitelezıt is) írásban azzal a
figyelmeztetéssel értesíti, hogy a leltározásnál
jelen lehetnek, de azt távollétükben is
foganatosítják.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 6. § (2)

Leltárelıadó

Ha a leltár elkészítése nem a helyszínen történik,
a leltár elkészítéséhez szükséges adatokat a
meghalt személy hozzátartozóinak meghallgatása
útján és a jegyzınél rendelkezésre álló adatok
alapján állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 7. § (1)

Leltárelıadó

A hagyatéki leltárt a leltározás befejezésétıl
számított öt napon belül a hozzácsatolt
végrendelettel és egyéb okiratokkal együtt két
példányban meg kell küldenie annak a
közjegyzınek, aki a hagyatéki eljárásra illetékes.
Ha a hagyatékban ingatlan van, a hagyatéki leltár
egyik példányát az adó- és értékbizonyítvánnyal,
valamint az egyéb iratokkal együtt az illetékes
közjegyzınek, másik példányát pedig az ingatlan
fekvése szerint illetékes földhivatalnak küldi
meg. Egyben megkeresi a földhivatalt, hogy az
ingatlanra vonatkozó hiteles tulajdonilapmásolatot csatolja a hagyatéki leltárhoz és azt a
leltárral együtt továbbítsa az illetékes
közjegyzıhöz.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 14. § (1)

Leltárelıadó

Ha a hagyatéki leltározás során azt állapítja
meg, hogy a hagyatékban kiskorú gyermek,
cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen
távollevı személy érdekelt, az ingóságokat is
leltározni kell, és a hagyatéki leltár egy
példányát a gyámhivatalnak meg kell küldeni.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 14. § (2)

Leltárelıadó

Ha a leltározás alkalmával azt állapítja meg,
hogy
a) valamelyik kiskorú vagy gondnokság alá

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 15. § (1)

Leltárelıadó

helyezett örökösnek nincs törvényes
képviselıje,
b) a meghalt személy gyám vagy gondnok volt
és halála folytán a gyámsága, illetıleg
gondnoksága alatt álló személy részére kell
gyámot vagy gondnokot kirendelni,
c) a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy
törvényes képviselıje akár a törvény kizáró
rendelkezése folytán, akár tényleges akadály
miatt az ügyben nem járhat el,
d) valamelyik örökös ismeretlen helyen távol
van, vagy ismert helyen van ugyan, de részére
az idézés kézbesítése nem lehetséges,
e) a hagyatékban méhmagzat van érdekelve és a
méhmagzat élve születése esetére nem kerülne
szülıi felügyelet alá vagy az ügyben szülıje
akár a törvény kizáró rendelkezése, akár
tényleges akadály miatt nem járhat el, errıl a
szükséges intézkedések megtétele végett a
gyámhivatalt a leltár egy példányának
megküldésével egyidejőleg értesíteni kell,
errıl a szükséges intézkedések megtétele végett
a jegyzıt a leltár egy másolatának
megküldésével egyidejőleg értesíti.
(K-V-MJV-FK)
A 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 15. § (1)
bekezdés a), c), d) és e) pontjaiban
meghatározott esetekben az örökös részére
gyámot, illetıleg gondnokot rendel ki és errıl a
hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzıt értesíti.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 15. § (3)

Jegyzı

Azokban az esetekben, amikor a meghalt
személy után kötelezı leltározás alá esı
vagyontárgy nem maradt, a hozzá beérkezett
halottvizsgálati bizonyítványt, illetıleg
holtnaknyilvánító végzést (halál tényét
megállapító bírósági határozatot) a leltározás
mellızése okának feltüntetésével, érdemi
intézkedés nélkül irattárba helyezi.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 16. §

Jegyzı

A hagyatékhoz tartozó vagyontárgyaknak vagy
azok egy részének biztosítását kérheti, ha
alaposan tartani lehet attól, hogy a
vagyontárgyakat eltulajdonítják, elrejtik,
eltékozolják, megrongálják vagy más módon
veszélyeztetik.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 19. § (1)

Gyámhivatal

Biztosítási intézkedést tehet.
(K-V-MJV-FK)

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 20. § (1)

Leltárelıadó

A haláleset napjától a hagyatéki leltár
beterjesztéséig terjedı idı alatt

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 21. §

Leltárelıadó

a) a hagyatékhoz tartozó készpénzt, értékpapírt
és más értéktárgyat bírói letétbe helyezi,
b) azokat a szobákat, más helyiségeket, vagy
megırzésre szolgáló szekrényeket, ládákat és
más tartályokat, amelyekben a veszélyeztetett
vagyontárgyak vannak, sürgıs szükség esetében
a vagyontárgyak zár alá vételének
foganatosításáig ideiglenesen lepecsételtetheti,
c) a hagyatékhoz tartozó ingókat zár alá veheti,
d) a zár alá vételre nem alkalmas
vagyontárgyakat értékük hozzávetıleges
megállapítása után megbízható személy
gondozására bízhatja,
e) halaszthatatlan esetben elrendelheti azoknak a
vagyontárgyaknak az értékesítését, amelyek
természetüknél fogva romlás veszélyének
vannak kitéve.
(K-V-MJV-FK)

Szakfordítás (tolmácsigazolvány)
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A szakfordítói és tolmácsigazolvánnyal
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Kiad szakfordító, illetıleg tolmácsigazolványt a
szakfordító, illetıleg tolmács szakképesítéssel
rendelkezı büntetlen elıélető személy számára.
(K-V-MJV-FK)

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 4. § (1)

Jegyzı

Megtagadja a szakfordító, illetıleg
tolmácsigazolvány kiadását, ha annak kiadása
jogszabályba ütközik.
(K-V-MJV-FK)

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 4. § (3)

Jegyzı

Visszavonja a szakfordító, illetıleg
tolmácsigazolványt.
(K-V-MJV-FK)

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 4. § (3)

Jegyzı

Hatósági ellenırzést gyakorol a szakfordítói és
tolmács tevékenység felett.
(K-V-MJV-FK)

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 4. § (4)

Jegyzı

Figyelmezteti a tolmácsot vagy szakfordítót, ha
az felelıtlenül vagy szakszerőtlenül végzi a
munkáját.
(K-V-MJV-FK)

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 4. § (4)

Jegyzı

Nyilvántartást vezet a szakfordítói és
tolmácsigazolvánnyal rendelkezı személyrıl.
(K-V-MJV-FK)

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 4. § (5)

Jegyzı

Megküldi az igazolvány kiadása, illetıleg
visszavonása tárgyában közölt jogerıs
határozatot az Igazságügyi és Rendészeti

7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 4. § (5)

Jegyzı

határozatot az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumnak.
(K-V-MJV-FK)

Kisajátítás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Kisajátítással kapcsolatos feladat- és hatáskör
A helyi önkormányzat kisajátítást kérı lehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 1. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kártalanítás megfizetésére - törvény eltérı
rendelkezése hiányában - a kisajátítással
tulajdont szerzı kisajátítást kérı helyi
önkormányzat köteles.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 21. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kártalanítási összeget egy összegben kell
megfizetnie, a kifizetés a kártalanításra jogosult
számláját vezetı pénzintézet útján történik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 21. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kártalanítási összeget bírósági letétbe kell
helyeznie, ha
a) a kártalanításra jogosult személye
bizonytalan,
b) a kártalanításra jogosult a kártalanítási
összeget nem veszi át,
c) a kártalanításra jogosultak között a
jogosultság vagy az összeg felosztása
kérdésében vita van, és a felek e miatt a
bírósághoz fordultak,
d) az ingatlant terhelı valamely követelés vitás,
e) sorrendi tárgyalás tartása szükséges,
f) a kártalanításra jogosult lakóhelye (székhelye)
ismeretlen; a kisajátítási határozatot azonban
ilyen esetben is közölni kell a kártalanításra
jogosult képviseletére az államigazgatási
hatóság által kirendelt ügygondnokkal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 21. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kisajátítási eljárásban ügyfél az önkormányzat
tulajdonszerzésével járó, harmadik személy által
indított eljárásban a kisajátítással tulajdont
szerzı önkormányzat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 23. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Benyújtja a kisajátítás iránti kérelmet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 24. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kérelemben meg kell jelölnie a kisajátítás
célját, a célban megjelölt tevékenység vagy
beruházás megkezdésének határidejét, illetve

2007. évi CXXIII. törvény 24. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

ütemezését.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A kisajátítási kérelemhez mellékelnie kell:
a) külön jogszabály rendelkezése alapján - a
kisajátítási tervet öt példányban;
b) a kisajátítást kérı bejelentését az ingatlan
tulajdonosa és más ügyfelek nevérıl,
lakáscímérıl (telephelyérıl), ha ezek az
adatok a kisajátítási terv elkészítését követıen
megváltoztak;
c) a kisajátítást kérı nyilatkozatát - kivéve az
épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának
(4) bekezdése szerinti kisajátítást - arról, hogy
a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet,
illetve lakás (helyiség) rendelkezésre áll;
d) a kisajátítás céljának megfelelıen az illetékes
hatóságnak a 7. § szerinti engedélyét,
hozzájárulását, egyetértését, szakvéleményét
tartalmazó iratokat, illetve a 7. § (1) bekezdés
utolsó mondata szerinti esetben az
ingatlanügyi hatóság határozatát;
e) kisajátítást kérı harmadik személy esetében a
tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt,
nem engedélyköteles tevékenység esetén
létesítı okiratát;
f) amit külön törvény elıír.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 24. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kisajátítási tervet - hat példányban - a
kisajátítást kérıként záradékolás céljából
benyújtja a földhivatalhoz. A záradékolás iránti
kérelemben meg kell jelölni a késıbbi kisajátítás
tervezett célját. A kisajátítási tervhez mellékelnie
kell a 6. § (2) bekezdésben felsorolt iratokat,
okiratokat és munkarészeket:
(K-V-MJV-FK-F-M)

178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet 6. §
(1), (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Több földrészletbıl álló kisajátított terület
esetén a helyrajzi számok ingatlannyilvántartásban történı összevonásáról köteles
gondoskodni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet 10. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A fennálló tartozást nyilvántartja és a fizetés
elmaradása esetén követelését a polgári jog
általános szabályainak megfelelıen érvényesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet 12. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kisajátítást kérı köteles a 2-5. § szerinti
szempontok mérlegeléséhez szükséges adatokról
a közigazgatási hivatalt tájékoztatni, és az azokat
igazoló dokumentumokat a hatóság
rendelkezésére bocsátani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 24. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ügyfélként kérheti a tárgyaláson ismertetett
szakértıi vélemény kiegészítését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 27. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kisajátított ingatlant csak a kérelemben
megjelölt célra használhatja fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 35. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az ingatlant a kisajátítási határozatban
meghatározott határidın belül a kisajátítás
céljára fel kell használnia és a kisajátítási cél
szerinti használatot a kisajátítási határozatban
elıírt idıtartamig biztosítania kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 35. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kisajátítást elrendelı határozat jogerıre
emelkedésével az ingatlan tulajdonjogát a helyi
önkormányzat megszerzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 36. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kisajátításhoz szükséges elımunkálatok
engedélyezését az elımunkálatokat végzı
szervvel együttesen köteles kérni. A kérelemben
meg kell jelölni az ingatlan adatait, a tulajdonos,
a használó, az ingatlan-nyilvántartásban
feltüntetett egyéb jogosult lakáscímét
(telephelyét), az elvégezni kívánt
elımunkálatokat és a kisajátítás célját. A
kérelemben be kell mutatni azokat az adatokat és
körülményeket, és csatolni kell azokat a
dokumentumokat, amelyek a kisajátítás
feltételeinek fennállását valószínősítik, és az
elımunkálatok végzésének szükségességét
indokolják.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CXXIII. törvény 38. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Talált dolgok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Talált dolgokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskör
A találó igénybejelentésérıl igazolást ad.

18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. §
(2)

Jegyzı

Ha a beszolgáltatott dolog átvételére jogosult
személy [1. § (1) bekezdés] megállapítható, a
dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak.
(K-V-MJV-FK)

18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Jegyzı

Az olyan dolgot, amelynek az átvételére
jogosult személy nem állapítható meg, a
beszolgáltatástól számított három hónapon át

18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

beszolgáltatástól számított három hónapon át
megırzi. Ha ez alatt az idı alatt a jogosult nem
jelentkezik, a személyi tulajdon szokásos tárgyai
körébe tartozó dolgot - ha ennek tulajdonjogára a
beszolgáltatáskor igényt tartott - a találónak ki
kell adni.
(K-V-MJV-FK)
Ha a jogosult a beszolgáltatástól számított
három hónap alatt nem jelentkezett és - a
személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe
tartozó dolog esetében - a találó a
beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog
tulajdonjogára, a talált dolgot értékesíti.
(K-V-MJV-FK)

18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Jegyzı

Menekültek
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Menekültekkel és menedékesekkel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Az e törvényben és külön jogszabályban
meghatározott, hatáskörébe tartozó ellátásra,
illetve támogatásra való jogosultság
megállapítása céljából - nyilvántartást vezet a
hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult
személy
a) természetes személyazonosító adatairól;
b) lakóhelyérıl, tartózkodási helyérıl vagy
szálláshelyérıl;
c) a folyósított támogatás összegérıl;
d) a folyósítás idıpontjáról, visszatérítendı
támogatás esetén a törlesztési határidırıl.
(K-V-MJV-FK)

2007. évi LXXX. törvény 85. § (1)

Jegyzı

A 2007. évi LXXX. törvény 85. § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott adatokat a
támogatásra való jogosultság, illetve a
visszafizetési kötelezettség fennállásáig
kezelheti.
(K-V-MJV-FK)

2007. évi LXXX. törvény 85. § (4)

Jegyzı

Közremőködik az elismerését kérı, a menekült,
az oltalmazott, valamint a menedékes alapvetı
létfenntartási feltételeinek megteremtése,
továbbá társadalmi beilleszkedésének
elısegítésében.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 12. §
(1)

Jegyzı

A 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet V.
fejezetében meghatározott ellátások és
támogatások biztosítása, illetve folyósítása során
a menekültet, az oltalmazottat és a menedékest a

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 39. §
(3)

Jegyzı

38. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
megtételére, illetve vagyonának, jövedelmének
igazolására kötelezheti, amelynek tizenöt napon
belül köteles eleget tenni.
(K-V-MJV-FK)
Ha a menekült, az oltalmazott, illetve a
menedékes a (2)-(3) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének nem tesz eleget, és magát
kimenteni nem tudja, a számára megállapított
támogatás folyósítását a kötelezettség
teljesítéséig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés
idıtartama a hatvan napot meghaladja, a
támogatás visszamenıleg nem fizethetı ki,
illetve a támogatás folyósítását meg kell
szüntetni.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 39. §
(4)

Jegyzı

Dönt a beiskolázási támogatás és a lakhatási
támogatás biztosításáról. Határozatával szemben
fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs
helye.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 39. §
(7), (11)

Jegyzı

A támogatást számla alapján utólag téríti meg,
amelynek összegét a menekültügyi hatóságtól
visszaigényli.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 46. §
(3)

Jegyzı

Folyósítja a letelepedéshez nyújtott egyszeri
támogatást, ha a menekült, illetve az oltalmazott
magánszálláson tartózkodik. A támogatás
összegét a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 13.
§-ában foglaltak szerint igényelheti vissza a
menekültügyi hatóságtól.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 47. §
(3)

Jegyzı

A településen elismert minimális
lakásnagyságot és minıséget meg nem haladó
lakásban vagy szálláson lakó menekültnek,
illetve oltalmazottnak - a menekültügyi hatóság
elızetes jóváhagyásával - lakhatási támogatást
nyújthat.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 54. §
(1)

Jegyzı

A támogatást csak érvényes bérleti, albérleti
szerzıdés vagy befogadó nyilatkozat alapján, a
bérleti, albérleti díj vagy szállásköltség
összegérıl kiállított számla ellenében, elızetes
környezettanulmányt követıen folyósíthatja. A
támogatásról szóló határozatot megküldi a
menekültügyi hatóságnak.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 54. §
(3)

Jegyzı

A támogatást hat hónapra állapíthatja meg,
amely - kérelemre - négy éven belül legfeljebb

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 54. §
(4), (7)

Jegyzı

további három alkalommal, alkalmanként hat
hónapos idıtartamra állapíthatja meg. A
támogatást úgy kell megállapítania, hogy annak
összege a bérleti, albérleti díj vagy szállásköltség
100%-át nem haladhatja meg.
(K-V-MJV-FK)
A támogatás összegét havonta folyósítja és
igényli vissza a menekültügyi hatóságtól.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 54. §
(8)

Jegyzı

Ha a támogatásban részesített menekült, illetve
oltalmazott építési telek vásárlása esetén öt éven
belül az építést nem fejezte be, az e tényrıl
történı tudomásszerzéstıl számított tizenöt
napon belül - a menekültügyi hatóság egyidejő
értesítése mellett - felszólítja a támogatás még
vissza nem fizetett részének egy összegben,
nyolc napon belül történı visszafizetésére.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 57. §
(3)

Jegyzı

A lakáscélú támogatásra - a kérelem alapján tesz javaslatot. A javaslat tartalmazza:
a) a támogatás összegére, a visszafizetés
idıtartamára és megkezdése idıpontjának
esetleges halasztására vonatkozó véleményt;
b) a különös méltánylást érdemlı
körülményeket.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 58. §
(3)

Jegyzı

A menekültügyi hatóság döntése alapján

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 58. §
(5)

Jegyzı

Ha a menekült, illetve az oltalmazott a
támogatás odaítélésérıl szóló értesítés
kézhezvételétıl számított hat hónapon belül a
támogatás összegét nem veszi át, azt visszautalja
a menekültügyi hatóságnak.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 58. §
(6)

Jegyzı

A rendelet hatálybalépése elıtt megtérítési
kötelezettséggel nyújtott támogatásokra fennálló

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 110. §
(1)

Jegyzı

a) a támogatásra szerzıdést köt a menekülttel,
illetve az oltalmazottal,
b) gondoskodik a támogatás menekült, illetve
oltalmazott részére történı folyósításáról,
továbbá
c) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint
elidegenítési és terhelési tilalom menekültügyi
hatóság javára történı bejegyeztetése, ezek
törlése, valamint a törlesztésnek a
menekültügyi hatóság, illetve a jegyzı írásbeli
felszólítása ellenére történı elmulasztása
esetén a lejárt követelés bírósági úton történı
érvényesítése iránt.
(K-V-MJV-FK)

visszafizetési igényt a támogatási szerzıdésben
foglaltaktól függıen érvényesíti.
(K-V-MJV-FK)
Ha a menekült a rendelet hatálybalépése elıtt
megkötött szerzıdés alapján az otthonteremtési
támogatás törlesztı részleteit az
önkormányzathoz fizeti be, félévente tájékoztatja
a Hivatalt a törlesztésrıl.
(K-V-MJV-FK)

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 110. §
(2)

Jegyzı

Külföldiek beutazása és tartózkodása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Külföldiek beutazásával, magyarországi
tartózkodásával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Szerzıdést köthet a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatallal:
a) a befogadottak, illetve az emberkereskedelem
áldozatává vált harmadik országbeli
állampolgárok elszállásolására;
b) az ellátások teljesítésére;
c) a befogadottak, illetve az emberkereskedelem
áldozatává vált harmadik országbeli
állampolgárok szociális és mentálhigiénés
gondozására;
d) a befogadottak, illetve az emberkereskedelem
áldozatává vált harmadik országbeli
állampolgárok jogaira és kötelezettségeire
irányuló tájékoztatásra.
(K-V-MJV-FK-F-M)

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 87. §
(1)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Amennyiben a befogadott, illetve az
emberkereskedelem áldozatává vált harmadik
országbeli állampolgár magyarországi
temetésérıl a települési önkormányzat képviselıtestülete gondoskodott, ezzel járó igazolt
kiadásait visszaigényelheti.
(K-V-MJV-FK)

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 88. §
(4)

Jegyzı

Rendırség
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A Rendırséggel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Rendırkapitányság és helyi rendırırs
létesítéséhez és megszüntetéséhez elızetesen
véleményt nyilvánít.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendırkapitányság és rendırırs vezetıjének
kinevezését megelızıen véleményt nyilvánít.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendırfıkapitány kinevezését megelızıen
véleményt
nyilvánít.
(F-M)

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Felkéri a rendırfıkapitányt éves beszámolója
megtartására.
(F-M)

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Amennyiben másodszor sem fogadják el a
rendırkapitány, illetve képviselıje beszámolóját
[1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)], a megyei
(fıvárosi) rendırfıkapitányhoz fordulhatnak.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Amennyiben másodszor sem fogadja el a
rendırfıkapitány beszámolóját, az országos
rendırfıkapitányhoz fordulhat.
(F-M)

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A Rendırség - külön jogszabály rendelkezése
alapján meg nem támadható - döntésével,
intézkedésével vagy annak elmulasztásával
kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt
tehet.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Szerzıdést köthet a közigazgatási illetékességi
területén mőködı rendırkapitányság vezetıjével
- rendırségi kötelezettségvállalás esetén a
rendırfıkapitány elızetes egyetértésével különösen a helyi közbiztonságot érintı
feladatok ellátása, a Rendırség és az
önkormányzati szervek tevékenységének
összehangolása, valamint az illetékességi
területén mőködı rendıri szerv létesítésének,
bıvítésének, fejlesztésének elısegítése
érdekében.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közigazgatási illetékességi területén mőködı
rendırkapitányság vezetıjével kötött szerzıdés
teljesítésérıl, a juttatott eszközök
felhasználásáról a szerzıdı felek kölcsönösen
tájékoztatják egymást.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XXXIV. törvény 9. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szerzıdésben vállalt kötelezettség
teljesítésének elmaradása esetén a felettes
rendıri szervhez fordulhat.
(K-V-MJV-FK)

1994. évi XXXIV. törvény 9. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A rendırkapitány, a megyék (fıváros)
tekintetében a rendırfıkapitány és az
illetékességi területen mőködı önkormányzatok,
a közbiztonsággal összefüggı feladatok
ellátásának társadalmi segítésére és ellenırzésére
bőnmegelızési és közbiztonsági bizottságot
hozhatnak létre. A bizottság elnökét, tagjait
együttesen bízzák meg az önkormányzat
képviselı-testülete megbízatásának idıtartamára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi XXXIV. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bőnmegelızési és közbiztonsági bizottság
mőködési költségeit a Rendırséggel kötött külön
megállapodásban rögzített arányban viseli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi XXXIV. törvény 10. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bőnmegelızési és közbiztonsági bizottság
és a rendıri szerv vagy a polgármester
közötti véleményeltérés esetén kérheti a
felettes rendıri szerv vezetıjének állásfoglalását.

1994. évi XXXIV. törvény 10. § (3)

Polgármester
Képviselı-testület,
Közgyőlés
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)

Okmányirodák
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Okmányok kezelésével és nyilvántartásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A polgármesteri hivatal részeként okmányirodát
mőködtet.
(V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7/A. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Biztosítja az okmányiroda folyamatos és a
szakmai szabályoknak megfelelı mőködését.
(V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7/A. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Pályázat útján kezdeményezheti okmányiroda
létesítését a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı
miniszternél a létesítést megelızı év június 30áig, ha az e jogszabályban meghatározott
feltételeket teljesíti.
(K-V-MJV-FK)

256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/A.
§ (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az általa mőködtetett okmányirodában a
jogszabályok által meghatározott feladatok
zökkenımentes ellátásához, illetve az
okmányiroda illetékességi területén ellátandó
lakosságszámhoz igazodó létszámú, de legalább
három fı - külön jogszabályban meghatározott
képesítéssel rendelkezı - köztisztviselıt kell
foglalkoztatnia.
(V-MJV-FK)

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 1. §

Körzetközponti jegyzı

Az okmányirodai ügyintézı számára az
okmányirodából elérhetı nyilvántartási
rendszerekhez történı hozzáférési jogosultságot
az e rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szabályok szerint kell biztosítania.
(V-MJV-FK)

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 2. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Az okmányirodai ügyintézı természetes
személyazonosító adatainak jogosultsági
nyilvántartásba vétele érdekében az ügyintézıi
munkakör betöltésekor - a jogosultsági szint
megjelölésével - értesíti a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal).
(V-MJV-FK)

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 2. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Az ügyintézıi állományban, illetıleg a
jogosultsági szintben bekövetkezett
változásokról haladéktalanul értesíti a Hivatalt.
(V-MJV-FK)

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 2. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Köteles biztosítani a Hivatal által
rendelkezésére bocsátott bianco okmányok
biztonságos tárolását, szükség szerinti
igénylését, illetıleg szigorú elszámolási rend
szerinti nyilvántartását.
(V-MJV-FK)

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 6. § (1),
4. számú melléklet.

Körzetközponti jegyzı

Személyazonosító igazolvány
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Eljár a személyazonosító igazolvánnyal
összefüggı hatósági ügyben.
(V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7/A. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Az érintett egészségügyi okból történı
akadályoztatása esetén - ha nem végzi a törvény
7/A. § szerinti feladatokat - átveszi a polgár
személyazonosító igazolvány iránti kérelmét,
ellenırzi a kérelmezı jogosultságát és
személyazonosságát, ellátja a kérelem
továbbításával kapcsolatban hatáskörébe utalt
hatósági feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) e)

Jegyzı

Ellenırzi a személyazonosító igazolvány iránti
kérelem adatait, intézkedik az okmány
kitöltésérıl és gondoskodik a polgár részére
történı átadásáról.
(V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7/A. § (1) a)

Körzetközponti jegyzı

Ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló,
illetıleg jogosultságot igazoló okmányok
kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt,

1992. évi LXVI. törvény 7/A. § (1) c)

Körzetközponti jegyzı

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt,
törvényben meghatározott adatkezelési
feladatokat.
(V-MJV-FK)
A személyazonosító igazolvánnyal összefüggı
hatósági ügyben elsı fokon eljár.
(V-MJV-FK)
Elsıfokú hatósági jogkörében eljárva:
a) dönt a személyazonosító igazolvány
kiadásáról, a kiadás megtagadásáról, valamint
a személyazonosító igazolvány
visszavonásáról;
b) dönt a talált személyazonosító igazolvány
visszaadásáról;
c)
d) továbbítja a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi hivatalának
(továbbiakban: Központi Hivatal) a
személyazonosító igazolvány kitöltéséhez
szükséges adatokat;
e) intézkedik - a személyazonosító
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során
tapasztalt, vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyi
adat- és lakcímnyilvántartáson történı
átvezetésérıl;
f) határozattal elrendeli a személyazonosító
igazolvány elvesztése, ellopása,
megsemmisülése bejelentésének esetén az
okmány körözését, illetve a körözés
visszavonását;
g) értesíti a személyazonosító igazolvány
találásáról, elvesztésérıl, ellopásáról,
megsemmisülésérıl, leadásáról,
visszavonásáról és megsemmisítésérıl a
Központi Hivatalt.
h) kezeli a személyazonosító igazolvány
kiadásának megtagadásával, a
személyazonosító igazolvány
visszavonásával, valamint leadásával
kapcsolatos alapiratokat, továbbá
gondoskodik az Nytv. 9. §-ának (3)
bekezdésében meghatározott iratok
továbbításáról.
(V-MJV-FK)
A letelepedett jogállású személy állandó
személyazonosító igazolványát a letelepedési
engedélyébe, ideiglenes letelepedési
engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe,
illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett
érvényességi idıvel megegyezı érvényességgel
kell kiadnia.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §

Körzetközponti jegyzı

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A bevándorolt jogállású személy állandó
személyazonosító igazolványát a bevándorlási
engedélyébe bejegyzett érvényességi idıvel
megegyezı érvényességgel kell kiadnia.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A jogosult részére - személyazonosító
igazolvány iránti kérelmére - ideiglenes
személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha
nem rendelkezik útlevéllel vagy
kártyaformátumú vezetıi engedéllyel, és
a) állandó személyazonosító igazolványának
érvényességi ideje lejárt, az igazolvány
cseréjét kérte adatváltozás miatt, vagy az
igazolványt eltulajdonították, elvesztette,
vagy az megsemmisült;
b) az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy adatpontosítás
szükségessége miatt - átmenetileg nem adható
ki.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 12. §

Körzetközponti jegyzı

Elıállítja az állandó személyazonosító
igazolvány kiadásához szükséges kérelmet a
rendelet mellékletében meghatározott
adattartalommal.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A személyes megjelenésében - egészségügyi
okból - akadályozott és a 12 éven aluli
kérelmezı állandó személyazonosító igazolvány
kiadása iránti kérelmét a 23. § (1) bekezdésében
meghatározott ellenırzést követıen
haladéktalanul megküldi a kérelmezı lakóhelye
szerint illetékes körzetközponti jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. §
(3)

Jegyzı

A rendelet 15. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározott esetben biztosítja a kérelemnyomtatványt a mellékletben foglalt adatokkal.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. §
(5)

Körzetközponti jegyzı

A törvényes képviselı kérelmét, mely
Magyarországon született magyar állampolgár
újszülöttje állandó személyazonosító
igazolványának kiadására irányul, továbbítja a
születés helye szerint illetékes körzetközponti
jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 16/A.
§

Anyakönyvvezetı

A személyazonosító igazolvány iránti kérelem
személyes elıterjesztésekor a jogosultról
arcképmás felvételt készít.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 17. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

Az állandó személyazonosító igazolvány
kiadására irányuló eljárásban a kérelmezı
jogosultságát, szemályazonosságát,
állampolgárságát és a fényképnek az
azonosításra való alkalmasságát ellenırizni kell.
Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az
állandó személyazonosító igazolvány vagy a
személyazonosságát igazoló más érvényes - vagy
a 22. § (1) bekezdésében meghatározott okmány adattartalmával, illetıleg a bemutatott
okiratokban szereplı adatokkal.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 23. §
(1)

Jegyzı

Az egyeztetést személyi adat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal is
elvégzi.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 23. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A személyazonosító igazolványt a személyiadatés lakcímnyilvántartásból átvett személyi
adatokkal kell kiállítania.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 23. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben az (1) és (2) bekezdés szerint
végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadatés lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg
a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait
haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést
magyar állampolgár, illetve olyan külföldi
esetében, akinek anyakönyvi eseményét
Magyarországon anyakönyvezték, kizárólag
anyakönyvi okirat alapján - szükség esetén az
illetékes anyakönyvvezetı megkeresésével lehet elvégezni.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 23. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

Igazolja az állandó személyazonosító
igazolvány iránti kérelem átvételét.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 24. §

Körzetközponti jegyzı

Az állandó személyazonosító igazolványt - a
kérelmezı választása szerint - postai úton kell
továbbítani, vagy az okmányirodában kell
átadnia a kérelmezı részére. Az okmányirodában
kell átadnia az állandó személyazonosító
igazolványt, ha az eljárás során ideiglenes
személyazonosító igazolvány kiadására került
sor.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 25. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A személyesen át nem vett személyazonosító
igazolványokat - az átvételre való felhívást
követıen - a személyazonosító igazolvány

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 25. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

kiállításától számított egy év elteltével
megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a
nyilvántartáson való feltüntetésérıl.
(V-MJV-FK)
Az állandó személyazonosító igazolvány
kiadását határozatban megtagadja az e §-ban
meghatározott esetekben.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 26. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A személyazonosító igazolványt határozattal
visszavonja az e §-ban meghatározott esetekben.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 26. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A rendelet 12. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben, közbensı intézkedésként
ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 27. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A személyazonosító igazolványt a jogosult
bejelentése alapján vagy hivatalból kicseréli, ha
az téves bejegyzést tartalmaz, vagy gyártáshibás.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 29. §

Körzetközponti jegyzı

A személyazonosító igazolványba azt a családi
és utónevet kell bejegyezni, amely a kérelmezıt
a születési vagy a házassági anyakönyv szerint
megilleti.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A Magyarországon honos nemzeti és etnikai
kisebbséghez tartozó polgár családi és utónevét a
személyazonosító igazolványba az anyakönyvi
okiratban feltüntetett mindkét nyelven be kell
jegyezni.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A bevándorolt és a letelepedett utóneveként a
megfelelı magyar utónevet kell bejegyezni, ha a
bevándorlási engedély, illetve a letelepedett
jogállást igazoló okmány, valamint a
személyiadat- és lakcímnyilvántartás azt
tartalmazza.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Ha a házasságot kötött nı férje nevét a
házasságra utaló „-né” toldattal viseli, a saját
jogán szerzett doktori címe a férjes neve után
jegyezhetı be.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

Ha mindkét házastárs jogosult a doktori cím
használatára, a feleség személyazonosító
igazolványába a férj doktori címe csak akkor
jegyezhetı be, ha a feleség a férje nevét a
házasságról, a családról és a gyámságról szóló

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §
(5)

Körzetközponti jegyzı

1952. évi IV. törvény 26. §-ának (1) bekezdése
a) pontjának második fordulatában vagy b)
pontjában meghatározott módon viseli.
(V-MJV-FK)
A személyazonosító igazolvány családi név és
utónév - születési családi név és utónév rovatába a saját jogon szerzett több doktori cím
közül csak egy jegyezhetı be.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

A külföldi születési hely személyazonosító
igazolványba történı bejegyzésénél a hivatalos
külföldi helységnév mellett - ha ismert - a
magyar elnevezést és az ország nevét is fel kell
tüntetni.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §
(8)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben az állandó személyazonosító
igazolvány elvesztését, ellopását,
megsemmisülését hozzá jelentették be, úgy
haladéktalanul gondoskodik a körözés
határozattal történı elrendelésérıl.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 32. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben értesül az okmány megtalálásáról,
úgy haladéktalanul gondoskodik a körözés
határozattal történı visszavonásáról.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 32/A.
§ (3)

Körzetközponti jegyzı

Az állandó személyazonosító igazolvány
elvesztésérıl, ellopásáról, megsemmisülésérıl,
illetve megtalálásáról szóló bejelentésrıl felvett
jegyzıkönyvet a Központi Hivatalnak továbbítja.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 32/A.
§ (5)

Körzetközponti jegyzı

Visszaadja a talált személyazonosító
igazolványt, ha az a 28. § (1) bekezdés szerint
nem tekinthetı érvénytelennek és a polgár, a
bevándorolt, a letelepedett vagy menekült
jogállású személy új állandó személyazonosító
igazolványt még nem kapott.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 33. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A talált személyazonosító igazolványt postai
úton küldi meg az arra jogosultnak. Ha a polgár,
a személyazonosító igazolványt postai úton,
illetıleg felhívásra személyesen sem veszi át, az
igazolványt a találástól számított egy év eltelte
után megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a
személyazonosító igazolvány nyilvántartásban
való feltüntetésérıl.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 33. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A leadott személyazonosító igazolványt a
leadástól számított 30 napon belül megsemmisíti

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 34. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

és gondoskodik e ténynek a személyazonosító
igazolvány nyilvántartásban való feltüntetésérıl.
(V-MJV-FK)
Az átlyukasztással (és könyv formátumú
okmány esetén az adatoldalakon elhelyezett
„érvénytelen” bélyegzılenyomattal)
érvénytelenített állandó személyazonosító
igazolványt - ilyen irányú kérelem esetén - a
polgár részére vissza kell adnia.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 34. §
(5)

Körzetközponti jegyzı

Az elhalt személyazonosító igazolványát a
haláleset helye és ideje, valamint az anyakönyvi
folyószám közlésével megküldi a haláleset helye
szerint illetékes körzetközponti jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 39. §

Anyakönyvvezetı

A személyazonosító igazolvány kiadásának
megtagadásával és a személyazonosító
igazolvány visszavonásával kapcsolatos iratokat
a határozat jogerıre emelkedésétıl számított egy
évig ırzi meg, ezt követıen azokat az
iratkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint
selejtezi.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 43. §

Körzetközponti jegyzı

Személyi azonosítóról és lakcímrıl szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Végzi a személyi azonosítóról és a lakcímrıl
szóló hatósági igazolvány (továbbiakban:
hatósági igazolvány) kitöltésével,
nyilvántartásával és a polgár részére történı
kézbesítésével kapcsolatos feladatokat.
(V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 7/A. § (1) b)

Körzetközponti jegyzı

Hatósági igazolvánnyal tájékoztatja az érintettet
a személyi azonosítójáról.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 13. § (1)

Jegyzı

A 14 éven aluli kiskorú törvényes
képviselıjének a 168/1999. (XI. 24.) Korm.
rendelet 13. § (2) bekezdésben meghatározott
adatait kizárólag a személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásáig
jogosult kezelni, azokat a hatósági igazolvány
kiadásakor haladéktalanul törölni kell.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 13. §
(3)

Jegyzı,
Anyakönyvvezetı

Elsı fokon eljár a vér-szerinti (titkos)
örökbefogadás vagy a névadatok megváltozása
esetén, továbbá a nyilvántartásbavétel vagy a
lakcímbejelentéssel kapcsolatos hatósági

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §
(1) a)

Jegyzı

ügyben.
(K-V-MJV-FK)
Elsı fokon eljár a személyazonosító igazolvány
kiadási eljárásban, valamint a hatósági
igazolványba tévesen bejegyzett adatok
helyesbítése vagy a hatósági igazolvány
gyártmányhibája esetén.
(V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §
(1) b)

Körzetközponti jegyzı

Dönt a hatósági igazolvány kiadásáról,
kiadásának megtagadásáról, valamint a hatósági
igazolvány cseréjérıl és visszavonásáról. A
hatósági igazolvány kitöltéséhez szükséges
iratokat továbbítja a körzetközponti jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §
(2) a), 17. § (3)

Jegyzı

Végzi - a hatósági igazolvánnyal összefüggı
ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által
bejelentett, igazolt - adatváltozás, illetve a hibás
adat kijavítás személyiadat- és
lakcímnyilvántartáson történı átvezetésével
kapcsolatos feladatokat. A hatósági igazolvány
kitöltéséhez szükséges iratokat továbbítja a
körzetközponti jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §
(2) b), 17. § (3)

Jegyzı

Kezeli a hatósági igazolvány kiadásának
megtagadásával kapcsolatos alapiratokat.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §
(2) c)

Jegyzı

Gondoskodik a hatósági igazolvány kiadása,
visszavonása, leadása, elvesztése,
megsemmisülése és találása tényének az
okmánynyilvántartáson történı átvezetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §
(2) d)

Jegyzı

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A hatósági igazolványt hivatalból adja ki, ha
a) arra a személyazonosító igazolvány kiadási
eljárásban és oly módon kerül sor, hogy a
polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú
személyazonosító igazolványát cseréli le, és
hatósági igazolvánnyal még nem látták el;
b) arra a személyi azonosító kiadásával vagy
módosításával összefüggı eljárásban vagy a
lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban
került sor;
c) a hatósági igazolvány kiállítása tévesen
bejegyzett adatok helyesbítése vagy a
hatósági igazolvány gyártmányhibája miatt
történt;
d) a Magyar Köztársaság területét külföldön
történı letelepedés szándékával elhagyó
magyar állampolgár kéri adatainak a
nyilvántartásban való további kezelését.
(V-MJV-FK)

Az érintett polgár kérelmére akkor adja ki a
hatósági igazolványt, ha a polgár
a) személyi azonosítót nem érintı személyi
adatai (névadatai, anyja neve) megváltoztak;
b) a hatósági igazolvánnyal azért nem
rendelkezik, mert az a birtokából kikerült
(elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés);
c) hatósági igazolványa megrongálódott;
d) lakcíme szerinti település neve, postai
irányítószáma, a lakás címeként bejelentett
közterület neve vagy jellege, illetıleg a ház
száma megváltozott (címváltozás);
e) 14 éven aluli kiskorú törvényes
képviselıjeként neve és telefonszáma
feltüntetését kéri a kiskorú hatósági
igazolványán, illetve a feltüntetett adat
módosítását vagy törlését kéri.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 18. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a
címváltozásnak megfelelı hatósági igazolványt
állít ki és kézbesít a polgár részére.
(V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 37. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

Átadja a hatósági igazolványt az újszülött
törvényes képviselıjének.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §
(4) a)

Anyakönyvvezetı

Átadja a hatósági igazolványt a nyilvántartásba
vételre, illetve a lakcímbejelentésre irányuló
eljárás során egyéb esetekben.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §
(4) c)

Jegyzı

Átadja a hatósági igazolványt az állandó
személyazonosító igazolvány egyidejő kiadása
esetén.
(V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §
(4) d)

Körzetközponti jegyzı

Átadja a hatósági igazolványt a honosított
polgár részére az állampolgársági eskü
letételekor.
(K-V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 18. §
(6) e)

Polgármester

A bejelentett tartózkodási hellyel nem
rendelkezı, külföldön élı magyar állampolgár
kivételével, a polgár kérelmére új hatósági
igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott
igazolványt a polgár elvesztette, az
megsemmisült, vagy megrongálódása miatt
használhatatlanná vált.
(V-MJV-FK)

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 19. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

Gondoskodik a hatósági igazolvány
bevonásáról, érvénytelenítésérıl és az
érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. §
(2) a)-d)

Jegyzı

nyilvántartásba történı bejegyzésérıl, ha
a) az abba bejegyzett adatok megváltoztak,
b) az megrongálódott, elveszett,
eltulajdonították,
c) az hamis adatokat tartalmaz, illetıleg azt nem
a kiállításra jogosult szerv állította ki,
d) megszünt a hatósági igazolványra való
jogosultság.
(K-V-MJV-FK)
Gondoskodik a hatósági igazolvány
bevonásáról, érvénytelenítésérıl és az
érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány
nyilvántartásba történı bejegyzésérıl, ha a
polgár meghalt.
(K-V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. §
(2) e)

Anyakönyvvezetı

A lakcímbejelentésrıl a hatósági igazolványt
kiállítja és kézbesíti a polgár részére.
(V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a szükséges technikai feltételek
rendelkezésre állnak, átvezeti a nyilvántartáson a
lakcímbejelentés adatait, és megküldi a
bejelentılapot, valamint a személyi azonosítóról
és a lakcímrıl szóló leadott hatósági igazolványt
a lakóhely szerint illetékes körzetközponti
jegyzınek.
(K)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §
(1)

Jegyzı

A lakcímbejelentés adatainak a nyilvántartáson
való átvezetéséhez szükséges technikai feltételek
hiányában - a nyilvántartási és ügykezelési
feladatok teljesítése után - köteles a
bejelentılapot, valamint a személyi azonosítóról
és a lakcímrıl szóló leadott hatósági igazolványt
a lakcím szerint illetékes körzetközponti
jegyzınek megküldeni feldolgozásra.
(K)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §
(2)

Jegyzı

A feldolgozott bejelentılapot haladéktalanul
megküldi a központi szervhez.
(V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 40. § (1)
bekezdésben meghatározott bejelentést
feldolgozza, ezt követıen a jelentılapot
haladéktalanul megküldi a központi szervhez.
(V-MJV-FK)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 40. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A tartózkodási hely megszüntetésérıl vagy
megújításáról - a körzetközponti jegyzı útján - öt
munkanapon belül értesíti a központi szervet.
(K)

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41. §

Jegyzı

Egyéni vállalkozói igazolvány
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Kérelemre - az erre rendszeresített egységes
nyomtatvány kitöltésével - kiadja a vállalkozói
engedélyt.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Megkeresi az illetékes állami adóhatóságot a
vállalkozói nyilvántartás pontosítása, a hiányzó
adatok pótlása érdekében.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4/A. § (6)

Körzetközponti jegyzı

Elsı fokon eljár a vállalkozói igazolvány
kiadására, visszavonására, cseréjére,
nyilvántartására irányuló eljárásban.
(V-MJV-FK)

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 5. §

Körzetközponti jegyzı

Az igazolvány kiadása, cseréje vagy pótlása
iránti kérelmet az igazolvány kiadásával teljesíti.
A kiadott igazolvány nyilvántartási számát a
kiadás sorrendje szerint megállapítja meg.
(V-MJV-FK)

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 9. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A kérelmezı helyett az érintett szervezetektıl az
erre a célra létrehozott számítógépes rendszer
útján közvetlenül, haladéktalanul beszerzi az
egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén
adóazonosító jelét, valamint statisztikai
számjelét. Az adószám, illetıleg az adóazonosító
jel, statisztikai számjel megállapításához
szükséges adatokat - a kérelem rögzítését követı
két napon belül - az erre a célra létrehozott
számítógépes rendszer útján továbbítja az
illetékes hatóság számára.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4. § (7)
1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (3)
2003. évi XCII. törvény 17. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Megtagadja a vállalkozói igazolvány kiadását,
ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4. § (10)

Körzetközponti jegyzı

Az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását
határozattal tagadja meg, ha az igazolvány
kiadásának e rendeletben vagy külön
jogszabályban meghatározott feltételei
hiányoznak vagy a vállalkozó már rendelkezik
igazolvánnyal.
(V-MJV-FK)

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 9. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

Az egyéni vállalkozó nyilvántartási számmal
történı azonosítása, illetve más egyéni
vállalkozótól való megkülönböztetése céljából a tevékenység gyakorlására vonatkozó adatok
mellett - az egyéni vállalkozói igazolvánnyal

1990. évi V. törvény 4/A. § (1)

Körzetközponti jegyzı

rendelkezı egyéni vállalkozók nyilvántartásában
a kérelmezı törvényben meghatározott
személyes, illetve egyéb adatait rögzíti.
(V-MJV-FK)
A személyes adatokat a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi rendszerében
ellenırzi.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4/A. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Az 1990. évi V. törvény 4/A. § (1) bekezdésben
meghatározott adatokat az egyéni vállalkozási
jog - ideértve a vállalkozás 13. § (2) bekezdés
szerinti folytatását is - megszőnéséig kezeli.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4/A. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Az 1990. évi V. törvény 4/A. § (1)
bekezdésében felsorolt adatokon túl kezeli a
következı adatokat:
a) az igazolvány kiállításának helyét és keltét, a
kiállító hatóság megnevezését;
b) az igazolvány cseréje, pótlása
megtagadásának tényét;
c) az igazolvány visszavonásának és az
igazolvány érvénytelenségének tényét.

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 12.
§, 13. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Technikai és szervezési intézkedésekkel,
valamint az ellenırzési rendszer kialakításával
gondoskodik a kezelt adatok jogosulatlan
megváltoztatása vagy törlése, illetıleg a sérülés
vagy a megsemmisülés elleni védelemrıl.
(V-MJV-FK)

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. §

Körzetközponti jegyzı

A nyilvántartási számról az egyéni vállalkozót a
vállalkozói igazolványban tájékoztatja.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4/A. § (4)

Körzetközponti jegyzı

A vállalkozói igazolvány kiadásáról, az egyéni
vállalkozó székhelyének, telephelyének,
fıtevékenységének, illetve tevékenységi körének
megváltozásáról, az egyéni vállalkozói
tevékenység gyakorlására való jog
megszőnésérıl, valamint a vállalkozói
igazolvány iránti kérelem elutasításáról - a 4. §
(1) bekezdésében foglalt adatok közlésével értesíti az egyéni vállalkozó székhelye, illetıleg
telephelye szerint illetékes
a) települési (fıvárosi kerületi) önkormányzat
jegyzıjét;
b) vámhatóságot, amennyiben az egyéni
vállalkozó olyan tevékenységet végez,

1990. évi V. törvény 4/B. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Ezen adatokról értesíti a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalát.
(V-MJV-FK)

amelyhez vámhatósági engedély szükséges;
c) nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet és
egészségbiztosítási szervet, továbbá a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét;
d) mezıgazdasági igazgatási szervet az
agrárvállalkozók tekintetében;
e) az egyéni vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezı vállalkozók nyilvántartását vezetı
szervet,
f) területi gazdasági kamarát - a tevékenységi
körnek megfelelıen -;
g) állami adóhatóságot és a Központi
Statisztikai Hivatalt. A fıtevékenység, illetve
a tevékenységi kör megváltozása esetén az
állami adóhatóság és a Központi Statisztikai
Hivatal részére, az erre a célra létrehozott
számítógépes rendszer útján a mindenkor
hatályos Szakmakód jegyzékben
meghatározott, a 3. melléklet IV. részének
fejlécében szereplı kódot is közli.
(V-MJV-FK)
Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı
vállalkozók nyilvántartását vezetı szerv által
üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül
továbbíthatja, illetve fogadhatja a 4. § (7)
bekezdésében, valamint a 4/A. § (1)
bekezdésében meghatározott adatokat az (1)
bekezdésben megjelölt szerveknek, illetve
szervektıl.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 4/B. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A személyesen át nem vett igazolványokat - az
átvételre való felhívást követıen az igazolvány
kiállításától számított egy év elteltével
megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a
nyilvántartáson való feltüntetésérıl.
(V-MJV-FK)

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 10. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

Az adatok bejelentett változását az egyéni
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni
vállalkozók nyilvántartásában átvezeti.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 6. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Ha valamely hatósági engedély megadásához
külön jogszabály az egyéni vállalkozói
jogviszony igazolását írja elı, a vállalkozói
igazolványt kiállítja, egyidejőleg megfelelı
határidı kitőzése mellett felhívja a kérelmezıt az
érintett hatósági engedély utólagos bemutatására.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 8. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A vállalkozó bejelentésére az igazolványt
hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést
tartalmaz vagy anyaghibás.
(V-MJV-FK)

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

Az 1990. évi V. törvény 13. § (2) bekezdésben
foglaltak esetén a vállalkozási tevékenység
folytatására jogosult személy helyett az érintett
szervektıl a 4. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint szerzi be az adóazonosító számot,
illetıleg a statisztikai számjelet.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 13. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Az egyéni vállalkozótól visszavonja az
igazolványt, ha
a) olyan körülmény merül fel, ami az
igazolvány kiadását kizárná (5. § szerinti
okok);
b) a mőködéshez szükséges, e törvényben vagy
más jogszabályban elıírt követelményeknek
nem felel meg és a körzetközponti jegyzı
vagy az illetékes települési (fıvárosi kerületi)
önkormányzat jegyzıje, illetıleg a külön
jogszabályban megjelölt hatóság felszólítása
ellenére e követelményeknek 30 napon, illetve
- a külön jogszabályi felhatalmazás alapján - a
hatóság által meghatározott határidın belül
nem tesz eleget, és a jogszabálysértés
másképpen nem orvosolható;
c) az adó, illetve vám megfizetésére irányuló
kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását
megelızıen legalább 12 hónapig nem
teljesítette, illetve a bejelentkezési,
adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek
az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban
megjelölt határidıig sem tett eleget;
e) a vállalkozó a 8. § (3) bekezdésében foglalt
felhívás ellenére az érintett hatósági engedélyt
a megadott határidın belül nem mutatja be.
(V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 14. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A gazdasági kamarák vállalkozói igazolvány
visszavonása iránti kezdeményezésére köteles a
megfelelı eljárást lefolytatni és annak
eredményérıl a kamarát írásban is tájékoztatni.
(V-MJV-FK)

1999. évi CXXI. törvény 10. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Az igazolvány visszavonásáról határozatban
rendelkezik.
(V-MJV-FK)

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 9. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Az 1997. évi LXXX. törvény 42. § (1) bekezdés
alapján nyilvántartásba vett adatokból külön
törvényben meghatározottak szerinti adatokat
igényelhetnek.
(V-MJV-FK)

1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) d)

Körzetközponti jegyzı

A 2000. november 1-jét megelızıen
igazolványt kiadó, illetıleg a vállalkozót
nyilvántartó kamarától a folyamatban lévı ügyek

129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 18. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

iratait jegyzéken veszi át.
(V-MJV-FK)
Ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó
tevékenysége, mőködése megfelel-e a
jogszabályokban, illetve az igazolványában
foglaltaknak, és errıl tájékoztatja a vállalkozói
igazolvány kiadására illetékes körzetközponti
jegyzıt.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 7. § (1)

Jegyzı

Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét több
telephelyen (fióktelephelyen) folytatja, ellenırzi,
hogy a vállalkozó tevékenysége a telephelyen
(fióktelephelyen) megfelel-e a jogszabályban
elıírt feltételeknek és az igazolványában
foglaltaknak, és errıl tájékoztatja a vállalkozói
igazolvány kiadására illetékes körzetközponti
jegyzıt.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 7. § (2)

Jegyzı

Az 1990. évi V. törvény 14. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában feltüntetett valamely ok
észlelésekor - az adatvédelmi jogszabályok
rendelkezéseinek keretei között - az egyéni
vállalkozó székhelye szerint illetékes
körzetközponti jegyzıt köteles haladéktalanul
értesíteni.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi V. törvény 14. § (2)

Jegyzı

Jármővezetésre jogosító igazolvány (jogosítvány)
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Jármővezetésre jogosító igazolványokkal
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Ha a jármővezetı nyilvántartott pontjainak
száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a
Nyilvántartó értesítése alapján a jármővezetı
vezetıi engedélyét határozattal, nyolc napon
belül visszavonja.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) j)
2000. évi CXXVIII. törvény 7. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Az (1) bekezdés alapján hozott határozat
jogerıre emelkedésekor nyilvántartott pontokat
törli.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) j)
2000. évi CXXVIII. törvény 7. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A 2000. évi CXXVIII. törvény 7. § (1) alapján
visszavont vezetıi engedélyt annak leadásától
számított hat hónapot követıen visszaadja, ha
a) a jármővezetı igazolja, hogy a vezetıi
engedély visszavonását követıen
utánképzésen vett részt, és

2000. évi CXXVIII. törvény 8. § (1)

Körzetközponti jegyzı

b) a vezetési jogosultság külön jogszabályban
meghatározott egyéb feltételei fennállnak.
(V-MJV-FK)
Kérelemre, nemzeti kategóriára érvényes
vezetıi engedélyt állít ki, amennyiben az
egészségi, érvényesség lejártát követıen a
kérelmezı a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 4. §
(1) bekezdésében meghatározott vezetési
jogosultságát kívánja gyakorolni.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 4. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 6. § (1)
rendelkezései szerint meghosszabbított kezdı
vezetıi engedély minısítés lejártának határidejét
a nyilvántartásba bejegyzi, ezt a vezetıi
engedélyben kódszámmal jelöli.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 6. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A kezdı vezetıi engedélyre vonatkozó
rendelkezéseket - nemzetközi szerzıdés
ellenkezı rendelkezése hiányában - a külföldi
vezetıi engedély helyett a magyar hatóság által
kiadott vezetıi engedélyre is alkalmazza.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 7. §

Körzetközponti jegyzı

Az érvényes vezetıi engedély alapján kérelemre - nemzetközi vezetıi engedélyt ad ki,
amennyiben nemzetközi szerzıdés vagy
viszonosság alapján az érvényes magyar vezetıi
engedély valamely külföldi államban vezetésre
nem jogosít.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 9. § (1)(3)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedély eltőnése, megsemmisülése,
megrongálódása esetén, valamint a képzés és
vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez
kötött kategória megszerzéséhez a vezetıi
engedély kiállításáig, kérelemre, ideiglenes
vezetıi engedélyt állít ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 10. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Legfeljebb hat hónapra kiszabott
jármőkategóriától, alkategóriától, kombinált
kategóriától vagy jármőfajtától való eltiltás
esetén az ügyfél kérelmére ideiglenes vezetıi
engedélyt állít ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 10. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Hivatalból adja ki az ideiglenes vezetıi
engedélyt, ha a vezetıi engedély kiállítására
gyártási hiba, elírás miatt kerül sor.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 10. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Az ideiglenes vezetıi engedélyben a vezetıi
engedélybe bejegyzett korlátozásokat feltünteti.

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 10. § (4)

Körzetközponti jegyzı

(V-MJV-FK)
Jármővezetésre jogosító okmányt annak adhat,
aki a külön jogszabályban megállapított
egészségi, pályaalkalmassági, képzési és
vizsgáztatási elıírásoknak, továbbá az e
rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 12. §

Körzetközponti jegyzı

Vezetıi engedélyt - a (3) és (4) bekezdésben
foglaltak kivételével - az elıírt feltételek
teljesülése mellett is csak olyan kérelmezınek
lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási
helye Magyarország területén van, valamint nem
magyar állampolgár esetén az engedély kiadását
megelızı hat hónapban Magyarországon
tartózkodott. Ha a kérelmezı külföldi hatóság
által kiállított vezetıi engedéllyel rendelkezik, a
közlekedési igazgatási hatóság a 16-19. §
alapján jár el.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 14. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Az (1) bekezdésben meghatározott
magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a
polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásából szerzi be.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 14. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A külföldön megszerzett vezetıi engedély
honosítására vonatkozó szabályokat kell
alkalmaznia, ha a kérelmezı Magyarországon
szerez olyan jármőfajta vezetésére való
jogosultságot, amellyel korábban nem
rendelkezett.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 14. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Nem adhat jármővezetésre jogosító okmányt
annak, aki a jármővezetésre
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 15. §

Körzetközponti jegyzı

A külföldi vezetıi engedélyt - kérelemre magyar vezetıi engedélyre cseréli a rendeletben
meghatározott feltételek fennállása esetén.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 16. § (4),
17. §, 17/A. §

Körzetközponti jegyzı

A honosítás során kiadott magyar vezetıi
engedélyt - a rendelet rendelkezéseire
figyelemmel - azokra a jármővekre és azokkal a
feltételekkel érvényesíti, amelyre a külföldi
vezetıi engedély is érvényes.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 18. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A honosítás során az Európai Gazdasági
Térségrıl szóló Megállapodásban nem részes

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 18. § (2),
18/A. §, 19. § (1)

Körzetközponti jegyzı

államok (továbbiakban: harmadik ország) által
kiállított vezetıi engedélyt valamint az EGT
valamely tagállama által kiállított vezetıi
engedélyt a magyar vezetıi engedély kiadásakor
bevonja, és a Hivatalnak megküldi.
(V-MJV-FK)
Amennyiben a harmadik ország állampolgára nyilatkozata alapján - az ország területét
elhagyja, a honosítás során bevont külföldön
kiállított vezetıi engedélyt a magyar vezetıi
engedély egyidejő leadása mellett, a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel
visszaadhatja. A visszaadás tényét a
nyilvántartásban rögzíti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 18. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a magyar vezetıi engedélyt a
honosító külföldi hatóság a Hivatalnak
megküldi, új vezetıi engedély kiadása helyett, a
visszahonosításra irányuló kérelem alapján az
eredeti okmányt kell visszaadni, feltéve, ha a
vezetési jogosultság tartalma nem változott, és a
vezetıi engedélybe bejegyzett egészségi
alkalmasság határideje még nem járt le.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 19. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A jogszabályban meghatározott feltételek
teljesítésének igazolása alapján kiadja,
érvényesíti vagy cseréli, illetve megrongálódás,
eltőnés esetén pótolja a vezetıi engedélyt, a
nemzetközi vezetıi engedélyt és az ideiglenes
vezetıi engedélyt.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 20. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Megtagadja a vezetıi engedély kiállítását, vagy
a már kiadott vezetıi engedélyt visszavonja, ha
megállapítja, hogy a kérelmezı már rendelkezik
vagy a kérelem beadásakor már rendelkezett
más EGT-állam hatósága által kiadott vezetıi
engedéllyel.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 20. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Elektronikus úton is be lehet jelenteni a vezetıi
engedély elvesztését, ellopását,
megsemmisülését, és kérhetı annak pótlása.
Ilyen esetben a vezetıi engedélyt okmányazonosító, illetıleg a 2001. január 1-je
elıtt kiadott vezetıi engedélyek esetén a
fénykép adat kivételével - a pótlásra kerülı
korábbi vezetıi engedéllyel megegyezı
adattartalommal kell kiadni.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 21. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A kérelemnek megfelelı adattartalmú
elektronikus kérelmet állít elı. A vezetıi

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 21. § (3)

Körzetközponti jegyzı

engedély iránti kérelem személyes
elıterjesztésekor a jogosultról arcképmás
felvételt készít.
(V-MJV-FK)
A vezetıi engedély kiadására irányuló
eljárásban a kérelmezı jogosultságát és
személyazonosságát ellenırzi. Ennek során a
kérelem adatait egyezteti a személyazonosságot
igazoló érvényes okmány adattartalmával, illetve
a bemutatott okiratokban szereplı adatokkal.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 21. § (6)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a (6) bekezdés szerint végrehajtott
adategyeztetéskor a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a
bemutatott okmány vagy okirat adataival,
vizsgálni kell az eltérés okát és indokolt esetben
a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait
haladéktalanul helyesbíteni kell.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 21. § (8)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedélyt a személyi adat- és
lakcímnyilvántartással egyezı személyi
adatokkal kell kiállítania.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 21. § (9)

Körzetközponti jegyzı

Ellenırzi a személyi azonosítót az 1992. évi
LXVI. törvény hatálya alá tartozó személyek
esetében az azt igazoló - ügyfél által bemutatott
- okmány alapján.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 21. § (10)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a jármővezetı - nyilatkozata
szerint - rendelkezik nemzeti kategóriára
érvényesített jármővezetésre jogosító
okmánnyal, a vezetıi engedély kiadására,
cseréjére, pótlására irányuló eljárás során a régi
okmány bevonása mellett annak megfelelı
nemzeti kategóriára is érvényesíti a vezetıi
engedélyt.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 21. § (11)

Körzetközponti jegyzı

Ha értesül a vezetıi engedély megtalálásáról,
úgy haladéktalanul gondoskodik a találás
tényének a nyilvántartáson történı átvezetésérıl.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 22/B. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedély elvesztésérıl,
eltulajdonításáról, megsemmisülésérıl, illetve
megtalálásáról felvett jegyzıkönyvet okmánytári
alapiratként a Hivatalnak továbbítja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 22/B. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

Az egészségi alkalmassággal kapcsolatos
korlátozásokat az orvos által kiállított, az ügyfél

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 24. § (2)

Körzetközponti jegyzı

által bemutatott alkalmassági véleményben
meghatározott kód alapján jegyzi be a vezetıi
engedélybe.
(V-MJV-FK)
A pályaalkalmassági minısítést és annak
érvényességi idejét - kivéve a (2) bekezdésben
foglaltakat - a közlekedési hatóság jogerıs
határozata alapján jegyzi be a nyilvántartásba.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 25. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedély cseréjekor a meglévı
vezetıi engedélyben szereplı bejegyzés alapján,
továbbá az alábbi okiratok alapján jegyzi be a
nyilvántartásba a PÁV kategóriákat:
a) PÁV I (elsı) kategória minısítés:
- 1978. április 1-je elıtt vizsgázott és a
vezetıi engedélyben „Gépjármő-vezetıi
állás vállalására jogosult” szövegő
bejegyzés,
- 1970. január 1-je elıtti C kategóriás vizsgát
igazoló vezetıi engedély,
- 1969. július 1-je és 1978. április 1-je között
kiadott „Gépjármő-kezelıi bizonyítvány”,
b) PÁV II. (második) kategória minısítés:
- PÁV II. alkalmasságot tanúsító határozat
(igazolás)
- PÁV I. alkalmasságot tanúsító határozat
(igazolás)
c) PÁV III. (harmadik) kategória minısítés:
- 1978. április 1-je után kiadott „Gépjármőkezelıi bizonyítvány”, valamint PÁV III.
alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás)
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 25. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedély cseréjével egyidejőleg a
korábbi vezetıi engedélybe bejegyzett
pályaalkalmassági minısítés engedély
nyilvántartásban szereplı adatáról - elsı
alkalommal térítésmentesen - hitelesített
kivonatot állít ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 25. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A postán át nem vett vezetıi engedélyt egy évig
ırzi, ezt követıen megsemmisítésre a
Hivatalnak küldi meg.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 26. §

Körzetközponti jegyzı

A vezetési jogosultság szünetelésének
elrendelésével korlátozza a közúti
közlekedésben jármővezetıként történı
részvételét annak, aki
a) a 27. § (1) bekezdésében meghatározott
szabályszegéseket elkövette, illetıleg
b) a külön jogszabályban meghatározott
egészségi, pályaalkalmassági, képzési és

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (1)

Körzetközponti jegyzı

vizsgáztatási elıírásoknak nem felel meg.
(V-MJV-FK)
A vezetési jogosultság az eltiltással érintett
kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára
vonatkozó vezetési jogosultság szünetelésének
elrendelésérıl, annak nyilvántartásba vételérıl, a
vezetıi engedély visszavonásáról, valamint a
külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély
bevonásáról határozatot hoz.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (7)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a vezetıi engedély helyszíni
elvételére nem került sor, határozatában kötelezi
az ügyfelet a vezetıi engedély leadására. A
határozat meghozatalával egyidejőleg a vezetıi
engedély visszavonását, bevonását és a vezetési
jogosultság szünetelését nyilvántartásba veszi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (8)

Körzetközponti jegyzı

A bőntettesek nyilvántartása részére a 4. számú
adatlapon az 1999. évi LXXXV. törvény 10. §-a
(2) bekezdésének i) pontjában meghatározott
adatokat közli arról az elítéltrıl, akivel szemben
a bíróság jármővezetéstıl eltiltás
mellékbüntetést alkalmazott.
(V-MJV-FK)

7/2000. (II. 16.) BM-IM együttes
rendelet 26/A. §

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (3)
bekezdés b) pontja esetén az ügyben eljáró
ügyészség értesítése alapján a vezetıi engedélyt
a határidı eltelte elıtt visszaadja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (9)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedélyt a (9) bekezdésben
meghatározott esetben visszaadja, ennek és a
vezetési jogosultság folytatásának tényét a
nyilvántartásba bejegyzi, és errıl az eljáró
hatóságot abban az esetben értesíti, ha a
visszavonás alapját képezı cselekmény miatti
eljárás még folyamatban van.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (10)

Körzetközponti jegyzı

A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett
vezetıi engedélyt visszaadhatja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (11)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben az eljárás alá vont külföldi
állampolgárnak nincs magyarországi lakó(tartózkodási) helye, vezetési jogosultság
szünetelésének elrendelésére, annak
nyilvántartásba vételére intézkedik.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (12)

Körzetközponti jegyzı

Ha a vezetıi engedély, illetve az abba tett
bejegyzés hamis, hamisított, illetve valótlan

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (13)

Körzetközponti jegyzı

tényt, jogosultságot tartalmaz, a
nyomozóhatóság lefoglalást megszüntetı, illetve
a büntetıeljárást lezáró határozata alapján a
vezetıi engedély visszavonásával egyidejőleg
intézkedik az engedély-nyilvántartásban
szereplı valótlan adatok javítására, törlésére,
illetve az okmány érvénytelenítését követı
selejtezésre.
(V-MJV-FK)
Ha a jármővezetéstıl eltiltás csak meghatározott
kategóriára vagy jármőfajtára terjed ki, a
jármővezetésre jogosító okmányt - kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem
érintett kategóriára, jármőfajtára érvényesített
okmányt ad ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 32. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben az eltiltás valamely nemzetközi
vagy nemzeti kategória alá esı jármőre terjed ki,
a vezetıi engedélyben kóddal jelöli, hogy az
eltiltással érintett kategória (jármőfajta)
vezetésére az adott nemzetközi (nemzeti)
kategóriára érvényesített vezetıi engedély nem
jogosít.

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 32. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedélyt a vezetési jogosultság
szünetelésének lejártát követıen is csak akkor
adhatja vissza, ha
a) a vezetıi engedély érvényes,
b) a jármővezetı a külön jogszabályban
meghatározott esetben az utánképzésen való
részvételét igazolta,
c) akit a bíróság határozatában a jármővezetıi
jártasság igazolására kötelezett, e
kötelezettségének eleget tett,
d) soron kívüli orvosi és/vagy rendkívüli
pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezés
esetén a jármővezetı e kötelezésnek eleget
tett.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 33. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedélyt az egészségügyi
érvényességének lejárta után is visszaadhatja, ha
a jármővezetı azt a 35/2000. (XI. 30.) BM
rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott
vezetési jogosultság gyakorlása érdekében kéri.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 33. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A külföldi hatóság által kiadott vezetıi
engedélyt - ha azt annak jogosítottja a szünetelés
határidejének lejártát követı 60 napon belül nem
veszi át - a Hivatalon keresztül a kiállító
hatóságnak küldi meg.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 34. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A külföldi hatóság által kiadott vezetıi
engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza
kell adnia, ha a külföldi - nyilatkozata szerint az ország területét végleg elhagyja, vagy erre a
hatóság kötelezi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 34. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A régi típusú vezetıi engedélybe, annak
érvényességi idején belül bejegyezheti a
különbözı egészségügyi és egyéb
korlátozásokat, így különösen: a
jármőkategóriától (alkategóriától), jármő fajtától
eltiltást, s egyéb változásokat.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 102. §
(11)

Körzetközponti jegyzı

A közúti közlekedési elıéleti pontokkal
kapcsolatos utánképzés elvégzésérıl szóló
igazolás adatait haladéktalanul továbbítja a
Hivatal részére.
(V-MJV-FK)

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Átveszi illetve visszaadja a határozattal
visszavont vezetıi engedélyt.
(V-MJV-FK)

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A vezetıi engedély leadásának elmulasztása
esetén a Hivatal értesítése alapján intézkedik a
végrehajtási eljárás megindítására.
(V-MJV-FK)

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

Az ügyfél kérelmére haladéktalanul intézkedik
a vezetıi engedély visszaadására, ha annak a
jogszabályban meghatározott feltételei
fennállnak.
(V-MJV-FK)

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Ellátja a jármővezetésre jogosító okmányok
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt
adatkezelési feladatokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) d)

Körzetközponti jegyzı

Átvezeti a nyilvántartáson az 1999. évi
LXXXIV. törvény 5. § (1) a) pontban megjelölt
adatokat, illetıleg adatváltozásokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) e)

Körzetközponti jegyzı

Továbbítja az okmánytár részére a
nyilvántartásba történı bejegyzés és az
okmányok kitöltésének alapját képezı iratokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) f)

Körzetközponti jegyzı

Gondoskodik az engedély visszavonásáról,
bevonásáról, valamint az ezekkel a feladatokkal
összefüggı adatok nyilvántartásba történı
bevezetésérıl. E feladat ellátása céljából kezeli a

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) h),
15/A. §

Körzetközponti jegyzı

jármőtulajdonos meghatározott adatait az
adatközlés alapján hozott határozat jogerıre
emelkedésétıl számított egy évig.
(V-MJV-FK)
Értesíti a nyilvántartót a 8. § a)-e) és g)
pontjaiban megjelölt adatokról, valamint az a)b), g) pontjaiban megjelölt adatok
megváltozásáról.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (1) a)

Körzetközponti jegyzı

A jármővezetésre jogosító okmány
visszavonásához, a vezetésre való jogosultság
szüneteltetésének elrendeléséhez, valamint a
kezdı vezetıi engedély minısítés
meghosszabbítása feltételeinek megállapításához
igényelheti a 1999. évi LXXXV. törvény 10. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt adatokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 19/A. §

Körzetközponti jegyzı

Jármőokmányok (forgalmi engedély, törzskönyv)
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Jármőokmányokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A jármő tulajdonjogát igazoló hatósági okmány
(a továbbiakban: törzskönyv) kiállítására,
cseréjére, pótlására irányuló kérelem alapján
intézkedik a törzskönyv kiállítására és az ügyfél
részére történı kiadására.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) b)

Körzetközponti jegyzı

Ellátja a jármő közúti forgalomban tarthatóságát
igazoló okmány kiállításával, cseréjével,
pótlásával és az ügyfél részére történı átadásával
kapcsolatos feladatokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) c)

Körzetközponti jegyzı

Forgalomba helyezi a jármővet, ha
a) a tulajdonjog megszerzését okirattal
igazolták,
b) a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás
meglétét igazolták,
c) a külön jogszabályban meghatározott
gépjármővek esetén az adóhatóság által
kiállított regisztrációs adóigazolást az ügyfél
bemutatta,
d) külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából
behozott használt jármő származásellenırzése
megtörtént és azt határozattal igazolták,
e) az új jármő forgalmazója részére a Központi
Közlekedési Felügyelet a külön
jogszabályban meghatározott eljárásban

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38. § (2)

Körzetközponti jegyzı

engedélyezte a megfelelıségi nyilatkozat
alkalmazásával történı forgalomba helyezést
és a forgalmazó a jármőhöz a mőszaki
adatlapot, valamint az e rendeletben
meghatározott módon a jármőkísérı lapot
kiállította,
f) egyéb új jármő esetében jármőkísérı lapot
állítottak ki vagy elvégezték a jármő elızetes
eredetiség vizsgálatát, továbbá a közlekedési
hatóság azt a külön jogszabályban
meghatározott feltételek szerint a közúti
forgalomban való részvételre mőszakilag
alkalmasnak minısítette,
g) használt jármő esetén mőszaki alkalmasságát
megállapították, elızetes eredetiség
vizsgálatát elvégezték.
(V-MJV-FK)
A külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából
behozott használt jármő forgalomba helyezéséig,
valamint egyéb olyan jármővek esetén, melyek
forgalomba helyezése nem indokolt, a jármő
ideiglenes forgalomban tartását engedélyezheti,
ha az ügyfél kérelméhez bemutatta:
a) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
b) a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás
fedezetének meglétét,
c) a jármő mőszaki alkalmasságát tanúsító, a
közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki
Adatlapot.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38. § (4)

Körzetközponti jegyzı

A lassú jármő, annak pótkocsija forgalomba
helyezése esetén igazolólap megnevezést
tartalmazó forgalmi engedélyt ad ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38. § (7)

Körzetközponti jegyzı

Származás ellenırzési nyilvántartásba veszi a
külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott
használt jármővet a forgalomba helyezésének
kezdeményezése elıtt, ha az ügyfél kérelméhez
a) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
illetve amennyiben az nem magyar nyelven
került kiállításra, annak hiteles, magyar
nyelvő fordítását bemutatta,
b) a jármő külföldi hatósági engedélyét
bemutatta.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38/A. §
(1)-(2)

Körzetközponti jegyzı

A származás-ellenırzési nyilvántartásba vétellel
egyidejőleg kérelemre engedélyezheti a jármő
ideiglenes forgalomban tartását, ha
a) a jármő mőszaki alkalmasságát tanúsító a
közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki
Adatlapot, és
b) a kötelezı felelısségbiztosítás megkötését
igazoló kötvényt, ajánlatot, elıfedezeti

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38/A. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

igazoló kötvényt, ajánlatot, elıfedezeti
igazolást bemutatta.
(V-MJV-FK)
A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38/A. § (2)
bekezdésben meghatározott okmányban és
okiratban szereplı adatokat elektronikus úton az
ellenırzés elvégzése érdekében a Hivatalnak
megküldi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38/A. §
(5)

Körzetközponti jegyzı

A külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a
forgalomba helyezés során bevonja és a
keletkezett ügyirattal a Hivatalnak megküldi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 38/A. §
(7)

Körzetközponti jegyzı

A törzskönyvben és a nyilvántartásban
tulajdonosként azt a természetes vagy jogi
személyt, illetıleg jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetet feltünteti fel, aki a jármő
jogszerő megszerzését és származását igazolja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 39. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban
üzemben tartóként azt a természetes vagy jogi
személyt, illetıleg jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetet feltünteti fel, aki a jármő
jogszerő üzemeltetésére szerzıdés vagy más
hitelt érdemlıen igazolt jogcím alapján jogosult.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 39. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Több tulajdonos esetén a törzskönyvet és a
forgalmi engedélyt a tulajdonosok egybehangzó
nyilatkozata alapján, az abban megjelölt
tulajdonostárs adataival kell kiállítani és a
törzskönyvbe be kell jegyezni, hogy a jármő
közös tulajdon.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 39. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Lassú jármő, lassú jármő pótkocsija vagy
mezıgazdasági vontató forgalomba helyezésére
irányuló kérelem elbírálása során a jármő
tulajdonjogának hitelt érdemlı igazolása
hiányában a származásellenırzés elvégzése,
valamint törzskönyv kiadása nélkül a forgalmi
engedélyt és a rendszámtáblát kiadhatja az
üzembentartó jármőnyilvántartásba történı
egyidejő bejegyzésével, feltéve, hogy a jármő
magyarországi gyártására, illetve behozatalára
1999. január 1-jét megelızıen került sor, és a
forgalomba helyezést kezdeményezı ügyfél
birtokába kerülése igazolt.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 39. § (6)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 40. § (1)
bekezdésében meghatározott idı elteltével a

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 40. § (2)

Körzetközponti jegyzı

külföldi rendszámtáblával ellátott jármővet
magyar forgalmi engedéllyel és
rendszámtáblával látja el, a külföldi
rendszámtáblát a Hivatalnak küldi meg.
(V-MJV-FK)
A jármő forgalomba helyezését, illetve a
forgalomban való további részvételét - a
törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását határozattal megtagadja, ha a jármő
tulajdonjogát és származását hiteltérdemlıen
nem igazolják.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 43. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Bőncselekményre utaló körülmények esetében a
törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását
megtagadó határozatot megküldi a kérelmezı
lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
rendırkapitányságnak.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 43. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 43. § (1)
bekezdésében meghatározott esetben a forgalmi
engedélyt kiállítja annak, akinek a nyomozó
hatóság, az ügyészség, a bíróság a lefoglalást
megszüntetı határozatában a jármővet kiadni
rendeli. Amennyiben nem állapítható meg a
rendelkezésre álló adatok alapján a jármő
tulajdonjoga, a „törzskönyv kiadás megtagadva”
bejegyzést a forgalmi engedélyben és a
nyilvántartásban feltünteti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 43. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A jármő eredetiségvizsgálatának eredményét a
közlekedési igazgatási eljárásban egyszer
használhatja fel, melynek tényét a
nyilvántartásba rögzíti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 44. § (6)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 44. § (2)
bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási
eljárásban ellenırzi a jármő elızetes
eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét,
valamint annak érvényességi idejét.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 44. § (7)

Körzetközponti jegyzı

A tulajdonos, üzembentartó vagy
meghatalmazottja kérelmére - újabb
eredetiségvizsgálat nélkül - hatósági
bizonyítványt állít ki az eredetiségvizsgálati
nyilvántartásból.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 44. § (8)

Körzetközponti jegyzı

Az elızetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül
is nyilvántartásba veszi a jármő tulajdonjogában
bekövetkezett változást, ha

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 44. § (9)

Körzetközponti jegyzı

a) annak jogalapja öröklés,
b) annak jogalapja gazdasági társaságok
átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés,
feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó
szervezet a korábbinak általános jogutódja
lesz,
c) annak jogalapja a közös tulajdon
megszüntetése, amennyiben a jármő
valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül,
vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az
egyik tulajdonostárs korábban a jármő
tulajdonosa volt,
d) a jármő nyilvántartott üzemben tartója
változatlan marad, feltéve, ha a
lízingszerzıdés teljesülésével a jármő
tulajdonjogát megszerzi,
e) annak jogalapja állami szerv kezelésében,
tulajdonában lévı jármő egymás közötti
tulajdonjog-változás,
f) annak jogalapja a használt jármő cégjegyzék
vagy vállalkozói igazolvány alapján az
adásvétel idıpontjában fı tevékenysége
szerint gépjármő-kereskedelemre jogosult
szervezet vagy vállalkozó tulajdonába
kerülése, kivéve a rendeltetésszerő használat
céljából történı tulajdonszerzést.
(V-MJV-FK)
A külön jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj ellenében kiadja a
rendszámtáblát az ügyfélnek.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 45. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A jármőre sorozatban elıállított rendszámtáblát
ad ki, ha a jármő eltérı üzemeltetése vagy e
rendeletben meghatározott egyéb körülmény más
rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 45. § (4)

Körzetközponti jegyzı

2004. május 1-jét követıen a régi típusú
rendszámtábla új típusban történı legyártását a
külön jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj igazolt megfizetését követıen
engedélyezi és annak tényét bejegyzi a
nyilvántartásba és a forgalmi engedély Hivatalos
feljegyzések rovatába.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A 2004. május 1-je elıtt kiadott D típusú
rendszámtábla utángyártását csak az e
rendeletben meghatározott méretben
engedélyezheti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46. § (3)

Körzetközponti jegyzı

2004. május 1-jét követıen továbbra is régi
típusú rendszámtáblát ad ki a 35/2000. (XI. 30.)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46. § (4)

Körzetközponti jegyzı

BM rendelet 50. § (2) bekezdés g) pontjában
meghatározott jármővek esetén.
(V-MJV-FK)
A Hivatal tulajdonát képezı regisztrációs
matricát kiadja az ügyfélnek az új típusú
rendszámtábla kiadásával egyidejőleg.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46/A. §
(1), (4)

Körzetközponti jegyzı

Engedélyezi a megrongálódott regisztrációs
matrica utángyártását, ha az azon feltüntetett
rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még
azonosítható.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46/B. §
(1), (3)

Körzetközponti jegyzı

Nem engedélyezi a regisztrációs matrica
utángyártását, ha az elveszett, eltulajdonították
ill. úgy rongálódott meg, hogy nem azonosítható.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46/B. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A rendszámtábla és a regisztrációs matrica
egyidejő utángyártását nem engedélyezheti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46/B. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs
elegendı hely, vagy ha a rendszámtábla az
átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van
kitéve (pl. autóversenyzés), a közlekedési
hatóság igazolása alapján engedélyezheti a B
típusú rendszámtábla felszerelését, illetve a D
típusú rendszámtáblának a jármő elején történı
alkalmazását.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 47. § (4)

Körzetközponti jegyzı

A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések
rovatába és a nyilvántartásba a B, illetve D
típusú frsz. engedélyezve záradékot jegyez be. A
D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék
bejegyzését a gyártásról szóló igazolás
bemutatása után végezheti el.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 47. § (5)

Körzetközponti jegyzı

A rendszámtáblák típusai közötti váltást a
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 47. § (1)-(5)
bekezdésben meghatározott rendelkezések
szerint engedélyezi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 47. § (6)

Körzetközponti jegyzı

A korábban kiadott rendszámtáblát az új
rendszámtábla kiadásával, illetve a jármő
végleges kivonásával egyidejőleg bevonja és
gondoskodik azok selejtezésérıl.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 47. § (7)

Körzetközponti jegyzı

A jármő tulajdonosának kérelmére a jármőre
felszerelt sorozatban elıállított rendszámtáblát
egyénileg kiválasztott rendszámtáblának

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 48. § (2)

Körzetközponti jegyzı

egyénileg kiválasztott rendszámtáblának
minısítheti.
(V-MJV-FK)
Engedélyezi a sorozatban elıállított
rendszámtábla egyénileg kiválasztott
rendszámtáblává történı átminısítését.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 48. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Engedélyezi a jogosítottnak az egyénileg
kiválasztott és az egyedi rendszámtáblának a
tulajdonában, illetve tartós használatában lévı
más jármőre való átszerelését.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 48. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben az egyénileg kiválasztott, illetve az
egyedileg elıállított rendszámtábla jogosítottja a
rendszámtáblát más, a használatában levı
jármőre kívánja átszerelni - a kérelem tartalmától
függıen az eredeti jármővet a forgalomból
kivonja vagy átrendszámozza és a
rendszámtáblát a jogosítottnak az érvényesítı
címke eltávolítását követıen visszaadja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 48. § (6)

Körzetközponti jegyzı

Engedélyezheti a jármő korábbi, sorozatban
elıállított rendszámtáblájának visszaszerelését,
ha a tábla a tulajdonos rendelkezésére áll.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 48. § (9)

Körzetközponti jegyzı

2009. április 1-jétıl nem engedélyezheti 4
betőjelbıl és 2 számjegybıl álló egyedileg
elıállított rendszámtábla legyártása iránti
kérelmet, ha a kiválasztott rendszám 4 betőjel
karaktere közül az elsı karakter S, vagy R
betőjel.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 48. § (10)

Körzetközponti jegyzı

A rendszámtábla egyéni kiválasztására vagy
egyedi legyártására irányuló kérelmet a
rendszámnyilvántartásban történı ellenırzést
követıen - a külön jogszabályban meghatározott
díj elızetes megfizetése ellenében - veheti át.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 49. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A rendszámtáblának az egyénileg kiválasztott és
egyedileg elıállított jellegét a forgalmi
engedélyben és a nyilvántartásban jelöli.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 49. § (2)

Körzetközponti jegyzı

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 50. § (2)
a)-b)
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(1) a)

Körzetközponti jegyzı

Kiadja
a) a Magyarországon mőködı diplomáciai és
konzuli képviseletek, valamint nemzetközi
szervezetek s ezek nemzetközi szerzıdés
alapján mentességet élvezı tagjai és
családtagjaik jármőveire DT betőjelő,

b) az a) pontban említett képviseletek,
szervezetek igazgatási, mőszaki és kisegítı
személyzetének nem magyar állampolgárságú
tagjai és családtagjaik jármőveire CK betőjelő
különleges rendszámtáblát.
(FK)
A DT, CK betőjelő rendszámtáblának - a jármő
forgalomból történı kivonása után - a jogosult
más jármővére való felszerelése egyben
típusváltozással is együtt jár, kettı darab
rendszámtábla legyártását is engedélyezheti.
(FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 50. § (3)
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(1) a)

Körzetközponti jegyzı

Az 50. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározott rendszámtáblák kiadása elıtt a
Külügyminisztérium véleményét kikéri.
(FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 53. §
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(1) a)

Körzetközponti jegyzı

Különleges rendszámtáblát ad ki a külön
jogszabályban meghatározott közúti közlekedési
szolgáltatást végzı jármőre a szabványtól eltérı
alapszínnel (sárga) A rendszámtábla sárga
színben történı kiadását a nyilvántartásban és a
forgalmi engedélyben jelölnie kell.
(V-MJV)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 50. § (2)
f), 56. § (2)
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Az 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott különleges rendszámtáblák
jogosítottjai részére a külföldi forgalmi
engedélyt és rendszámtáblát a kiadó ország
Magyarországon mőködı diplomáciai és konzuli
képviseletének, valamint nemzetközi
szervezetének írásbeli kérelmére soron kívül
vissza kell adni, ha a külföldi hatóság nemzeti
jogszabálya alapján kiviteli rendszám kiadására
nincs lehetıség, és emiatt a jármő külföldi
hatóság által kiadott diplomáciai rendszámmal
érkezik Magyarországra.
(FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 50/A. §

Körzetközponti jegyzı

A közúti közlekedési szolgáltatást végzı jármő
üzemeltetési jellegével, annak változásával,
valamint az ilyen jellegő jármővek
üzembentartói és tulajdonjogával kapcsolatos
változásokat bejegyzi.
(V-MJV)

256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(7)

Körzetközponti jegyzı

Különleges rendszámtáblát ad ki a lassú
jármőre, mely a szabványtól eltérı színő
betőjelet tartalmaz.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 50. § (2)
g)

Körzetközponti jegyzı

Ideiglenes rendszámtáblát ad ki az önjáró
munkagépre és azon jármővekre, melyet
Magyarországon forgalomba még nem

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (1)

Körzetközponti jegyzı

helyezték, vagy onnan végleg kivonták, illetve
amelynek az állandó rendszámmal való
közlekedése bármely okból átmenetileg nem
lehetséges.
(V-MJV-FK)
V betőjelő ideiglenes rendszámtáblát ad ki az
ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont
jármőre, lefolytatja e jármővek tekintetében az
üzembentartói jog változásával, valamint az
üzembentartó és a VPOP által kezdeményezett
forgalomból történı kivonással kapcsolatos
eljárást.
(FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (2)
a)
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(1) a), b)

Körzetközponti jegyzı

P betőjelő ideiglenes rendszámtáblát ad ki a
jármő javítási és jármő kereskedelmi
tevékenység ellátásához a belföldi jármő más
EGT-államba történı javítási, illetve
kereskedelmi jellegő szállítása, illetve a kísérlet
vagy kipróbálás céljából üzemeltetett jármőre.
(V-MJV)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (2)
b), 60. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Hitelesíti a P betőjelő ideiglenes
rendszámtáblához tartozó indítási naplót.
(V-MJV)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 60. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A személy- és teherszállítási korlátozás alól
felmentést adhat a P betőjelő rendszámtáblával
ellátott jármővek esetében.
(V-MJV)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 61. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A P betőjelő rendszámtáblával ellátott jármő
esetén a jogszabályban meghatározott
korlátozásokon túl egyéb indokolt
megszorításokat rendelhet el, így különösen
útvonalbeli, területi és idıbeli korlátozásokat
írhat elı. Errıl és a jogszabályban meghatározott
tilalmak alóli felmentésrıl határozatot hoz.
(V-MJV)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 61. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Z betőjelő rendszámtáblát ad ki a belföldön
vásárolt, illetve a belföldön forgalomba helyezett
jármő kivitelére, indokolt esetben a
Magyarországon már forgalomba helyezett,
külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel
nem rendelkezı jármő hazaszállítására, az
érvényes hatósági engedély nélkül
Magyarországon tartózkodó gépjármő
reexportjára, a Magyarországon még forgalomba
nem helyezett új gépjármő külföldre viteléhez és
a 79. §-ban meghatározott érvényességi idın
belüli visszahozatalához (így különösen:
kiállításra vitel).
(V-MJV)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (2)
c), 58. §

Körzetközponti jegyzı

A Z betőjelő ideiglenes rendszámtáblát csak a
jármő tulajdonjogának igazolását követıen
adhatja ki, a kérelmezı által elıterjesztett adatok
valódiságát a rendelkezésre álló
nyilvántartásokban ellenıriznie kell. A
Magyarországon forgalomba helyezett jármőre a
Z betőjelő ideiglenes rendszámtáblát csak akkor
adhatja ki, ha a jármővet a forgalomból kivitel
miatt végleg kivonták és ez jármőnyilvántartásba
bejegyzésre került.
(V-MJV)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 58. § (1),
(2)

Körzetközponti jegyzı

CD betőjelő ideiglenes rendszámtáblát ad ki a
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 50. § (2) bek. a)b) pontjaiban megjelölt olyan jármőre, amelynek
magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját
az ország területének végleges elhagyása miatt
beszolgáltatják
(FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (2)
d)
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §
(1) a)

Körzetközponti jegyzı

E betőjelő ideiglenes rendszámtáblát ad ki az
önjáró munkagépre és kérelemre, arra a jármőre,
amely forgalmi engedéllyel, valamint
rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti
forgalomban történı ideiglenes részvétele
indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla
ideiglenes pótlására.

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (2)
e)

Körzetközponti jegyzı

A 38/B. §-ban felsorolt jármővek tulajdonosa
(üzemben tartója) részére M betőjelő ideiglenes
rendszámtáblát ad ki és használatát engedélyezi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (2)
f)

Körzetközponti jegyzı

Az importált, szállítóeszközön behozott jármőre
kiadja az E betőjelő rendszámtáblát és az
ideiglenes forgalomban tartási engedélyt.

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Az M betőjelő ideiglenes rendszámtáblát az
ügyfél kérelme alapján a Hivataltól rendeli meg.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 52. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a jármő üzemeltetési jellege vagy
üzembentartója (tulajdonosa) megváltozik, a
rendszámra való jogosultságot felülvizsgálja, azt
indokolt esetben kicseréli.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 63. §

Körzetközponti jegyzı

A 64. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szerveknek engedélyezheti, hogy különleges
rendszámtábláikat a jármő forgalomból történı
kivonását, illetve átrendszámozását követıen
újra felhasználják.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 64. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Engedélyezi a megrongálódott, elhasználódott -

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 65. § (1)

Körzetközponti jegyzı

de még azonosítható - rendszámtábla
utángyártását.
(V-MJV-FK)
Az elveszett, ellopott rendszámtábla
utángyártását a nyilvántartásban történı
ellenırzést követıen engedélyezi. Az
utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 65. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Az utángyártott rendszámtábla átadásáig kérelemre - 30 napos érvényességgel E betőjelő
ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az
utángyártott rendszámtábla átadásakor az
ideiglenes rendszámtáblát az ügyféltıl bevonja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 65. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Nem engedélyezheti az elveszett, ellopott
rendszámtábla utángyártását, ha egy
rendszámtábla másodízben, illetve ha a két
rendszámtábla egyszerre, vagy szóló
motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tőnik
el. Elveszett rendszámtábla körözésére
haladéktalanul intézkedik.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 65. § (4)

Körzetközponti jegyzı

A régi típusú elveszett, ellopott vagy
megrongálódott rendszámtábla utángyártása
esetén a régi típusú rendszámtábla gyártására
kell intézkedik.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 65. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Az új típusú rendszámtábla utángyártását
kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén
engedélyezheti. A forgalmi engedélyen szereplı
regisztrációs matrica vonalkódja, valamint az
ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi az
utángyártását.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 65. § (6)

Körzetközponti jegyzı

Címkével érvényesíti a rendszámtáblát a
közlekedési hatóság igazolása, illetve a
nyilvántartásban szereplı adatok alapján. A
címke sorszámát a forgalmi engedélybe
bejegyzi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 66. § (3),
(4), 67. §, 68. §

Körzetközponti jegyzı

A jármőkísérı lapot kitöltve visszaadja az
ügyfél részére a hatósági nyilvántartásba vételt
követıen.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 70. §

Körzetközponti jegyzı

Az ügyintézés során bemutatott jármőkísérı lap
sorszáma alapján meggyızıdik arról, hogy azt
az arra jogosult vállalkozás állította-e ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 70. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A jármő elsı forgalombahelyezése során annak,
aki a jármő tulajdonjogát igazolja, törzskönyvet
ad ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 71. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A jármő elidegenítésekor, továbbá a jármő vagy
a tulajdonos adatainak, vagy a törzskönyvben
feltüntetett bármely más adat változásakor új
törzskönyvet állít ki, a korábban kiadott
törzskönyvet visszavonja és érvénytelenítve a
keletkezett iratokkal a Hivatalnak megküldi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 71. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Írásban értesíti a megsemmisült, elvesztett
törzskönyv számáról a Hivatalt.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Pótolja az elveszett, megsemmisült
törzskönyvet a Magyar Közlönyben való
közzétételt követı 15. nap eltelte után.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a törzskönyv - megrongálódása
ellenére - kétséget kizáróan azonosításra
alkalmas, az új törzskönyv kiállítását közzététel
nélkül kezdeményezheti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (4)

Körzetközponti jegyzı

Az át nem vett törzskönyvet az okmány
kiállításától számított egy évig megırzi, ezt
követıen megküldi a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalnak megsemmisítés céljából.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 74. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve
arra feljogosított meghatalmazottnak adhatja ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 74. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A törzskönyv kiadását a jármő tulajdonjogát
érintı korlátozás esetén a törzskönyvet kizárólag
a korlátozás jogosítottja részére adhatja ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 74. § (4)

Körzetközponti jegyzı

Nem adhat ki törzskönyvet:
a) a külön jogszabályban meghatározott
idıpontig, ha a jármővet a tulajdonos az állam
által nyújtott jármővásárlási támogatás
felhasználásával vette,
b) a jármő V betőjelő különleges
rendszámtáblával történı ellátása során,
c) a jármő DT, CK betőjelő különleges
rendszámtáblával történı ellátása során.
d) a jármő Z betőjelő ideiglenes
rendszámtáblával történı ellátása során,

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 74. § (5)

Körzetközponti jegyzı

e) a négykerekő segédmotoros kerékpárok
rendszámtáblával történı ellátása során.
(V-MJV-FK)
A forgalomból végleg kivont jármő
törzskönyvét érvényteleníti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 75. §

Körzetközponti jegyzı

Ha a tulajdonjog igazolásához több okmány is
szükséges, azt együttesen is megkövetelheti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A tulajdonjog-változást a közlekedési igazgatási
hatóság nyilvántartásba veszi, melyrıl
törzskönyvet állít ki, ha kérelem, és a csatolt,
illetve bemutatott okiratokban foglaltak
megfelelnek az e rendeletben elıírtaknak.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76/A. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A nyilvántartásban nem szereplı a bejelentést
elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát
a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a
nyilvántartásba.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76/A. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A nyilvántartásba vétellel egyidejőleg nem állít
ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmezı nem tudja
igazolni a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás
meglétét, vagy a jármő mőszaki alkalmasságát.
Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély
Hivatalos feljegyzések rovatában ezt jelöli, és az
ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76/A. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76/A. § (4)
bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség
teljesítésének tényét az érintett jármőnél a
nyilvántartásba rögzíti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76/A. §
(5)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a jármőnyilvántartás szerinti
tulajdonos bejelenti, hogy a jármővet vagy a
közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból
észleli a változást, és az új tulajdonos a
bejelentési kötelezettségének a külön
jogszabályban megjelölt határidın belül nem tett
eleget
a) és azt a bejelentésre történı felhívás
kézhezvételét követıen három munkanapon
belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés
során hitelt érdemlıen nem igazolja, hogy a
jármő tulajdonjogában bekövetkezett változás
bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli
okból nem tudott eleget tenni, illetıleg
b) az új tulajdonos személye nem állapítható
meg, a jármővet határozattal kivonja a

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76/A. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

forgalomból, és azt a nyilvántartásba
bejegyzi.
(V-MJV-FK)
Kiadja az állandó, az ideiglenes forgalmi
engedélyt, a lassú jármő, annak pótkocsija,
valamint a négykerekő segédmotoros kerékpár
igazolólapját.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 77. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Állandó forgalmi engedélyt ad ki az állandó,
valamint a vámelıjegyzésbe vett ideiglenes
rendszámtáblával ellátott jármővekre.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 78. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Új forgalmi engedélyt kell kiállítania
a) a 13. számú melléklet C. pontja szerinti
forgalmi engedély harmonizált közösségi
kódokkal jelölt adatainak változása esetén;
b) a 13. számú melléklet A. pontja szerinti
forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési
igazgatási ügyintézés során a jármő
forgalomból történı kivonására irányuló
eljárás kivételével;
c) a 13. számú melléklet B. pontja szerinti
forgalmi engedélyek esetében, a „Mőszaki
lap” elsı oldalán, az „Üzembentartói lap”
vagy a „Bejelentı lap” elsı oldalán szereplı
adatainak változása esetén az üzembentartó
(tulajdonos) lakcímének (székhelyének,
telephelyének) változására vonatkozó adatai
kivételével.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 78. § (4)

Körzetközponti jegyzı

Ha nem kerül sor új forgalmi engedély
kiállítására, az adatváltozást a forgalmi engedély
Hivatalos feljegyzések rovatába - a
jármőnyilvántartásban való bejegyzéssel
egyidejőleg - kell bejegyeznie.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 78. § (6)

Körzetközponti jegyzı

Az üzembentartó kérelmére - a külön
jogszabályban meghatározottak szerint - a
jármőnyilvántartásba bejegyzi a
megkülönböztetı, illetve a figyelmeztetı jelzést
adó készülék felszerelésének és leszerelésének
tényét, illetve hatósági engedélyhez kötött
jogosultság esetén az engedélyezés tényét, az
érvényesség lejártának idıpontját, az
engedélyezı hatóság, illetve a visszavonást
elrendelı hatóság megnevezését és a határozat
számát. A jármőnyilvántartásba bejegyzéssel
egyidejőleg a forgalmi engedély Hivatalos
feljegyzések rovatába is bejegyzi a jogosultság
tényét, lejárta idıpontját, illetve visszavonása
esetén annak tényét.

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 78/A. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

(V-MJV-FK)
A jármőnyilvántartásba bejegyzéssel
egyidejőleg a forgalmi engedély „Hivatalos
feljegyzések” rovatába jegyzi be a közlekedési
hatóság által kiállított Mőszaki Adatlap
„Záradékok” rovatában feltüntetett, a jármő
jellemzıire vonatkozó adatokat.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 78/A. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A négykerekő segédmotoros kerékpárok
esetében a jármőnyilvántartásba bejegyzéssel
egyidejőleg a forgalmi engedély „Hivatalos
feljegyzések” rovatába jegyzi be a forgalmazási
korlátozás tényét és jogosítottját.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 78/A. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Ideiglenes forgalmi engedélyt ad ki a Z és a CD
betőjelő ideiglenes rendszámtáblákhoz
harmincnapos érvényességgel.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 79. §

Körzetközponti jegyzı

Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki
az E, a P és az M betőjelő ideiglenes
rendszámtáblához, valamint a forgalomba
helyezett, illetve forgalomból kivont, de
érvényes mőszaki vizsgával nem rendelkezı
jármő esetén.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 80. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A határvámhivatal által kiadott A típusú
ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a B
típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély
kiadásával a közlekedési hatóság által kiállított
Mőszaki Adatlap, továbbá a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítás fedezetérıl szóló igazolás
bemutatása esetén egy alkalommal a mőszaki
alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb
öt hónappal meghosszabbíthat.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 80. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A B típusú ideiglenes forgalomban tartási
engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a
jármőre, amely forgalmi engedéllyel,
rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az
elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E
betőjelő ideiglenes rendszámtáblához adja ki a
következı érvényességi idıre:
a) olyan önjáró munkagépre, illetve jármőre,
amely forgalmi engedéllyel, illetve
rendszámtáblával nincs ellátva, az E betőjelő
ideiglenes rendszámtábla kiadásával
egyidejőleg a Mőszaki Adatlapon szereplı
mőszaki alkalmasság idıpontjáig, de
legfeljebb hat hónapra,
b) az importált, szállítóeszközön behozott

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 80. § (3)

Körzetközponti jegyzı

jármőre a 38/A. § rendelkezései szerint a
közlekedési hatóság által kiadott Mőszaki
Adatlapon szereplı mőszaki alkalmasság
idıpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,
c) a rendszámtábla utángyártása esetén harminc
napra.
(V-MJV-FK)
A B típusú ideiglenes forgalomban tartási
engedélyt P betőjelő rendszámtábla kiadása
esetén tizenkét hónapra adja ki.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 80. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Az M betőjelő ideiglenes rendszámtáblához a B
típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt
ad ki. Az indítási naplóba, annak hitelesítésével
egyidejőleg bejegyzi az M betőjelő ideiglenes
rendszámtáblával használni kívánt jármővek
fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító
jelét (alvázszámát).
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 80. § (6)

Körzetközponti jegyzı

A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont,
de érvényes mőszaki vizsgával nem rendelkezı
jármő esetén a kérelemre A típusú ideiglenes
forgalomban tartási engedélyt ad ki, melynek
érvényességi ideje három nap.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 80. § (8)

Körzetközponti jegyzı

Az M betőjelő ideiglenes rendszámtáblához
kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási
engedély érvényességi idejét - új rendszámtábla
kiadása nélkül - háromévente cserével
hosszabbíthatja meg a rendszámtábla
használatára való jogosultság fennállásának
igazolásával egyidejőleg.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 81. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A bejelentés alapján az indítási naplót kiegészíti
a használni kívánt jármő 80. § (6) bekezdésében
felsorolt adataival, illetve a kérelemnek
megfelelıen érvényteleníti a már bejegyzett
adatokat.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 81. § (4)

Körzetközponti jegyzı

Tehergépkocsinak személyszállító jármővé
történı engedélyezett átalakítása esetén a
közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a
jármő kategóriájának megváltoztatását a
nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe akkor
jegyezheti be, ha a vámteher-különbözetet
megfizették, vagy a kötelezett ez alól mentesült
és az erre vonatkozó okmányokat, illetve a külön
jogszabályban meghatározott átalakítás esetén a
közlekedési hatóság mőszaki adatlapot és annak
alapján a regisztrációs adó megfizetésérıl szóló

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 82. §

Körzetközponti jegyzı

igazolást az ügyfél bemutatta.
(V-MJV-FK)
Az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és a
hatósági jelzést határozattal visszavonja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 84. § (8)

Körzetközponti jegyzı

A rendırhatóság által a 84. § (6) bekezdése
alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést
határozattal bevonja, illetve visszavonja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 84/A. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 84/A. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott külföldi
hatósági engedélyt és jelzést a határozat egy
példányával a Hivatalnak megküldi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 84/A. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a
törzskönyvvel jogszerően rendelkezı más ügyfél
kérelmére a jármőnyilvántartásba való
bejegyzéssel intézkedik a jármő ideiglenes
forgalomból történı kivonásáról.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 87. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A jármő közúti forgalomból történı ideiglenes
kivonása esetén a kérelemben meghatározott
idıtartamra, de legfeljebb hat hónapra a
rendszámtáblán lévı címke érvénytelenítése
nélkül bejegyzi a kivonás idıtartamát a
jármőnyilvántartásba és a forgalmi engedély
„Hivatalos feljegyzések” rovatába.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 87. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a jármő forgalmi engedélye nem
áll a kérelmezı tulajdonos vagy a törzskönyvvel
jogszerően rendelkezı ügyfél rendelkezésére,
határozatban dönt a jármő ideiglenes
forgalomból történı kivonásáról.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 87. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A kivonási okot észlelı hatóság értesítése
alapján - a jármő forgalomból történı kivonását
hivatalból rendeli el a 35/2000. (XI. 30.) BM
rendelet 84. § (1) és (9) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá, ha
a) a jármő tulajdonosa vagy üzembentartója a
gépjármőadó fizetési kötelezettségének nem
tett eleget, és a jármő forgalomból történı
kivonását az adóhatóság kérte,
b) bíróság, közjegyzı, külföldi hatóság vagy
jogszabály által feljogosított más hatóság
jogerıs határozatában a jármő lefoglalását,
elkobzását, illetve a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével a zár alá vételét elrendelte,
továbbá, ha a jármővet a bírósági végrehajtás

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88. § (1);

Körzetközponti jegyzı

1994. évi LIII. törvény 103. § (2)

során a bírósági végrehajtó, illetve a
közigazgatási végrehajtás során az
adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv
vagy a vámhatóság részérıl eljáró személy
lefoglalta,
c) a jármővek üzletszerő bérbeadásával
foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban
meghatározott nyilvántartási
kötelezettségének nem tesz eleget,
d)-e)
f) a jármő üzemben tartója a körzetközponti
jegyzı felhívására annak kézhezvételétıl
számított 8 napon belül nem igazolja az
érvényes kötelezı
gépjármőfelelısségbiztosítás fedezet
fennállását,
g) a Muzeális Minısítı Bizottság a muzeális
jellegő jármő igazolvány visszavonásáról
értesíti.
h) a Hivatal értesítése alapján megállapítja,
hogy a jármő tulajdonosa a jármő azonosító
jellel történı utólagos ellátását engedélyezı
határozat érvényességi idején belül
jármővével a kijelölt közlekedési hatóságnál a
jármő azonosító jellel történı utólagos ellátása
céljából nem jelent meg.
(V-MJV-FK)
Ha az arra feljogosított hatóság a jármő
lefoglalását a forgalomból történı kivonás
mellızésével, illetve büntetıeljárásban a bíróság
a jármő zár alá vételét rendelte el, annak tényét az elidegenítési és terhelési tilalom egyidejő
bejegyzésével - a nyilvántartásban
haladéktalanul rögzítenie kell, az ügyfél egyidejő
értesítésével. A jármő forgalomból történı
kivonása esetén határozata tartalmazza az
elidegenítési és terhelési tilalom nyilvántartási
bejegyzésének megtörténtét.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88. § (4)

Körzetközponti jegyzı

Ha a jármő jogszerő megszerzıje a bejelentési
kötelezettségét annak keletkezésétıl számított 15
napon túl, késedelmesen teljesíti, a tulajdonjogot
bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi engedély,
valamint a törzskönyv kiadására intézkedik,
egyben a szabályszegés tényérıl értesíti a
szabálysértési hatóságot.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88/A. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88/A. § (1)
bekezdésben meghatározott esetben értesíti a
mulasztási bírság kiszabása érdekében az
adóhatóságot.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88/A. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

Hivatalból jár el és vonja ki a jármővet a
forgalomból, amennyiben saját eljárása során,
vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján
észleli a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 84. § (1)
bekezdésének a), b), e) pontjában foglaltakat.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88/A. §
(5)

Körzetközponti jegyzı

Hivatalból jár el és vonja ki a jármővet a
forgalomból, amennyiben saját eljárása során,
vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján
észleli, hogy a jármővel a külön jogszabályban
meghatározott hatósági engedély nélkül végeztek
közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági
engedély több mint 30 napja lejárt és a 35/2000.
(XI. 30.) BM rendelet 50. § (2) bekezdés f)
pontjában megjelölt különleges rendszámtábla
leadása nem történt meg.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88/A. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

Hivatalból jár el és vonja ki a jármővet a
forgalomból, amennyiben saját eljárása során
észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonos nem létezı személy, vagy a
tulajdonos személye nem állapítható meg.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88/A. §
(7)

Körzetközponti jegyzı

A kivonás idıpontjaként a 35/2000. (XI. 30.)
BM rendelet 90. § (1) és (2) bekezdésben
meghatározott napot kell a nyilvántartásban
megjelölni, abban az esetben is, ha az ügyfél a
leadási kötelezettségének nem tett eleget.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 90. § (4)

Körzetközponti jegyzı

A P betőjelő ideiglenes rendszámtáblát hat
hónapra visszavonhatja, ha azt nem az
engedélynek megfelelıen használták.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 91. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A P betőjelő rendszámtáblát egy évre vonja
vissza, ha a rendszám jogosítottja:
a) az indítási naplót rendszertelenül vagy az
ellenırzést nehezítı más módon vezeti,
b) a rendszámtáblát arra jogosulatlannak átadja,
c) a rendszámtáblát nem a 35/2000. (XI. 30.)
BM rendelet 60. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint használja,
d) az engedélyben elıírt korlátozásokat hat
hónapon belül két alkalommal megszegi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 91. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A P betőjelő rendszámtábla visszavonása
idıtartamának lejártáig az újabb rendszámtábla
kiadása iránti kérelmet el kell utasítania.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 91. § (5)

Körzetközponti jegyzı

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 84. § (9)
bekezdése alapján elvett M betőjelő ideiglenes
rendszámtáblát, indítási naplót és az ahhoz
tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedélyt
hat hónapra visszavonja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 91/A. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A visszavonás idıtartamának lejártáig az újabb
ideiglenes rendszámtábla kiadása iránti kérelmet
el kell utasítania.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 91/A. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A 76/A. § (6) bekezdés b) pontja és a 88. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az e rendeletben
meghatározott idıtartamra, valamint a 88. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a kötelezettség
teljesítéséig ideiglenesen forgalomból kivont
jármővet a kivonás határidejének lejárta elıtt,
illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása
nélkül hivatalból forgalomba helyezi, ha azt
elidegenítették, és az új tulajdonos a tulajdonjogváltozás bejegyzésére irányuló kérelmével
egyidejőleg a jármő közúti forgalomban történı
részvételéhez szükséges feltételeket igazolja. E
szabályt nem alkalmazhatja, ha az elidegenítés a
Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli
hozzátartozó részére történt.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 92. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A 88. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott
esetekben, ha a kivonásra okot adó körülmény
megszőnésérıl az elrendelı hatóság értesíti a
közlekedési igazgatási hatóságot, a forgalomból
kivont jármővet hivatalból forgalomba kell
helyeznie. Ha hatósági határozat vagy árverés
útján az új tulajdonos tulajdonjogot szerzett, a
változás bejegyzésére irányuló kérelmével
egyidejőleg a forgalomba helyezés igazgatási
szolgáltatási díjának megfizetése nélkül,
hivatalból kell a jármővet forgalomba helyeznie.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 92. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A jármő forgalomból történı kivonását
nyilvántartásba veszi. A 35/2000. (XI. 30.) BM
rendelet 84. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban,
illetve a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 88. § (1)
bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott
esetben, ha az ügyfél a forgalomból történı
kivonást megalapozó okot - a jármő mőszaki
alkalmasságának, illetve a kötelezettség
teljesítésének igazolásával - a közlekedési
igazgatási hatóság határozathozatalát, vagy
annak jogerıre emelkedését megelızıen
elhárította, az eljárást megszünteti.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 92. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a
jármőnyilvántartásba való bejegyzéssel
intézkedik a jármő átmeneti idıszakra történı
forgalomból kivonására:
a) annak eltulajdonítása,
b) külföldre történı letelepedés, tartós külföldi
tartózkodás,
c) annak külföldre történı értékesítése,
d) annak muzeális elıminısítése
esetén.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 94. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A jármő átmeneti idıszakra történı forgalomból
kivonása során - a hatósági jelzés
visszavonásával és a jármőnyilvántartásba
történı bejegyzéssel egyidejőleg - a forgalmi
engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve
visszaadja, a hatósági jelzést a Hivatalnak
selejtezés céljából megküldi.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 94. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a
jármővet a forgalomból:
a) a külön jogszabályban meghatározott M1, N1
kategóriájú, valamint a motoros triciklinek
nem minısülı háromkerekő gépjármő esetén
bontási átvételi igazolás alapján;
b) egyéb jármő esetén, ha annak ismételt
belföldi forgalomba helyezési szándéka nem
áll fenn.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 95. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A jármő bontási átvételi igazolás alapján
forgalomból történı végleges kivonása esetén a
jármő hatósági jelzéseit selejtezés céljából
megküldi a Hivatalnak, a forgalmi engedélyét és
a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás
átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás
sorszámának jármőnyilvántartásba történı
bejegyzésével egyidejőleg egyszerüsített
határozattal visszavonja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 95. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Egyéb jármő esetén, ha annak ismételt belföldi
forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn és
végleg megtörténik a forgalomból való kivonás,
a hatósági jelzés visszavonásával, valamint a
jármőnyilvántartásba történı bejegyzéssel
egyidejőleg a forgalmi engedélyt és a
törzskönyvet érvénytelenítve visszaadja.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 95. § (6)

Körzetközponti jegyzı

Ha a jármőhöz tartozó forgalmi engedély vagy
törzskönyv, illetve az abba tett bejegyzés hamis,
hamisított, vagy valótlan tényt, adatot,

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 95/B. §

Körzetközponti jegyzı

jogosultságot tartalmaz, a nyomozóhatóság
lefoglalást megszüntetı, vagy a büntetıeljárást
lezáró határozata alapján az okmány
visszavonásával egyidejőleg intézkedik a
jármőnyilvántartásban szereplı valótlan adatok
javítására, az okmány érvénytelenítését követı
selejtezésre, valamint a valós adatoknak
megfelelı okmány kiadására.
(V-MJV-FK)
Az eljáró hatóság értesítése alapján
haladéktalanul felhívja az üzemben tartót a
kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás fedezete
fennállásának igazolására.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 99. § (2)

Körzetközponti jegyzı

A jármő azonosító jellel történı ellátását
követıen, - az azonosító jel nyilvántartásba
vételével egyidejőleg - a büntetıeljárás
befejezésérıl hozott határozat alapján intézkedik
a törzskönyv kiadásáról vagy annak
megtagadásáról.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 100/A. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

A jármőkereskedı belföldi, kereskedelmi célú
tulajdonszerzését nyilvántartásba veszi, azonban
forgalmi engedélyt nem állít ki, és a
törzskönyvet visszavonja. A forgalmi engedély
Hivatalos feljegyzések rovatában a tulajdonjog
változását jelöli. A rendelkezés többszöri
kereskedıi tulajdonváltásra is vonatkozik.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 100/B. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A régi típusú vezetıi engedélybe, annak
érvényességi idején belül bejegyezheti a
különbözı egészségügyi és egyéb
korlátozásokat, így különösen: a jármőkategóriától (alkategóriától), jármőfajtától
eltiltást, s egyéb változásokat.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 102. §
(11)

Körzetközponti jegyzı

Azokat a jármőveket, amelyeket 1999. január 1jéig helyeztek forgalomba, kérelemre vagy a
jármővel kapcsolatos közlekedési igazgatási
ügyintézés alkalmával kell törzskönyvvel és új
típusú forgalmi engedéllyel ellátni. Az 1998.
december 31-ig kiadott forgalmi engedélybe
2007. január 1-jétıl bejegyzés nem tehetı.
(V-MJV-FK)

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 103. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

Ellátja a törzskönyv és a jármő közúti
forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt
adatkezelési feladatokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) d)

Körzetközponti jegyzı

Átvezeti a nyilvántartáson az 1999. évi
LXXXIV. törvény 5. § (1) b)-c) pontban
megjelölt adatokat, illetıleg adatváltozásokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) e)

Körzetközponti jegyzı

Továbbítja az okmánytár részére a
nyilvántartásba történı bejegyzés és az
okmányok kitöltésének alapját képezı iratokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) f)

Körzetközponti jegyzı

Gondoskodik a jármő forgalomból történı
kivonásáról, valamint az ezzel a feladattal
összefüggı adatok nyilvántartásba történı
bevezetésérıl. E feladat ellátása céljából kezeli a
jármő azonosító adatát az adatközlés alapján
hozott határozat jogerıre emelkedésétıl
számított egy évig.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) h),
15/A. §

Körzetközponti jegyzı

Értesíti a nyilvántartót a tulajdonos
(üzembentartó) bejelentése alapján a 9. § (1)
bekezdésében és a 9. § (2) bekezdés e) pontjában
megjelölt, illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb adatokról és azok
változásairól.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (1) d)

Körzetközponti jegyzı

Értesíti a nyilvántartót a jogerıs határozatáról, a
jármőokmány adatairól, illetve az
adatváltozásról.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) a)

Körzetközponti jegyzı

Ha megállapítást nyer, hogy a gépjármőre nincs
érvényes biztosítási szerzıdés vagy elızetes
fedezetigazolás, a Hivatal értesítése alapján
haladéktalanul felhívja az üzemben tartót a
biztosítási fedezet fennállásának igazolására. Ha
az üzemben tartó a felhívás kézhezvételétıl
számított 8 napon belül a 2. számú függelék
szerinti igazolólap, vagy a biztosítási kötvény és
az adott biztosítási idıszakra vonatkozó
valamennyi készpénz-átutalási megbízás
feladóvevénye (csekk) bemutatásával nem
igazolja a biztosítási szerzıdés fennállását, a
külön jogszabályban meghatározott módon a
jármővet kivonja a forgalomból.
(V-MJV-FK)

190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa
Feladat, besorolás
Illetékmentes eljárás keretében ellátja a
parkolási igazolvány kiadásával,

Jogszabály
1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) i)
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §

Címzett
Körzetközponti jegyzı

meghosszabbításával, cseréjével, díj ellenében a
parkolási igazolvány pótlásával összefüggı
feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány
kiállításáról és az ügyfél részére történı
átadásáról.
(V-MJV-FK)

(1)

A körzetközponti jegyzı elıtti személyes
megjelenésben akadályozott jogosultnak az
igazolvány kiadására irányuló kérelmét, a
szükséges ellenırzést követıen haladéktalanul
megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes
körzetközponti jegyzınek.
(K-V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §
(4)

Jegyzı

A jogosult írásképtelensége esetén a kérelmen
ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban írásképtelen bejegyzéssel tünteti fel.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §
(7)

Körzetközponti jegyzı

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült
igazolvány visszavonását a nyilvántartásba
bejegyzi, körözését elrendeli és egyidejőleg a
jogosult részére - amennyiben a jogosultság
továbbra is fennáll - új igazolványt állít ki.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása,
cseréje vagy pótlása iránti kérelmet az
igazolvány kiadásával teljesíti.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A személyesen át nem vett igazolványt - az
átvételre való felhívást követıen - a kiállítástól
számított egy év elteltével megsemmisíti, és
gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való
feltüntetésérıl.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A jogosultság további fennállása esetén az
igazolvány érvényessége újabb 3 éves
idıtartamra, illetve a szakvélemény
érvényességének megfelelı idıtartamra
meghosszabbítható.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A jogosult részére 5 éves idıtartamra állítja ki
az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt
szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott
személy állapota végleges. Az érvényességi idı
leteltével az igazolvány érvényessége további 5
évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül
meghosszabbíthatja.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A meghosszabbítás iránti kérelmet a feltételek

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. §

Körzetközponti jegyzı

fennállása esetén az igazolvány cseréjével
teljesíti; az igazolvány visszavonásának
nyilvántartásba való bejegyzése mellett új
igazolványt állít ki.
(V-MJV-FK)

(4)

A csere iránti kérelmet a jogosultság további
fennállása esetén az igazolvány visszavonásának
nyilvántartásba való bejegyzése mellett új
igazolvány kiadásával teljesíti.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. §
(5)

Körzetközponti jegyzı

A jogosult bejelentésére az igazolványt
hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést
tartalmaz vagy anyaghibás.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben a jogosult maga él vissza az
igazolvány biztosította kedvezményekkel, az
igazolványt visszavonja és a visszavonástól
számított egy évig részére új igazolvány nem
állíthat ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban
feltünteti.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

A talált igazolványt - a találásról felvett
jegyzıkönyvvel együtt - haladéktalanul
megküldi a kiállítás helye szerint illetékes
körzetközponti jegyzınek.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

Visszaadja az igazolványt a jogosultnak, ha az a
9. § szerint nem tekinthetı érvénytelennek és
számára új igazolvány még nem került
kiállításra. Ha megelızıen az igazolvány
visszavonását az igazolvány elvesztése vagy
ellopása miatt jegyezte be a nyilvántartásba,
egyidejőleg gondoskodik a bejegyzés törlésérıl
is.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

A talált igazolványt postai úton küldi meg az
arra jogosultnak. Ha a jogosult az igazolványt
postai úton, illetıleg felhívásra személyesen
vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, az
igazolványt a találástól számított egy év eltelte
után megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a
nyilvántartásban való feltüntetésérıl.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

Ha a talált igazolvány körözését már
elrendelték, intézkedik a körözés
visszavonásáról, az igazolvány
megsemmisítésérıl és e ténynek a
nyilvántartásban való rögzítésérıl.
(V-MJV-FK)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

Átvezeti a nyilvántartáson az 1999. évi
LXXXIV. törvény 5. § (1) i) pontban megjelölt
adatokat, illetıleg adatváltozásokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) e)

Körzetközponti jegyzı

Továbbítja az okmánytár részére a
nyilvántartásba történı bejegyzés és az
okmányok kitöltésének alapját képezı iratokat.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) f)

Körzetközponti jegyzı

Visszavonja (bevonja) a parkolási igazolványt
és gondoskodik az ezekkel a feladatokkal
összefüggı adatok nyilvántartásba történı
bevezetésérıl. E feladat ellátása céljából kezeli a
jármőtulajdonos meghatározott adatait az
adatközlés alapján hozott határozat jogerıre
emelkedésétıl számított egy évig.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) h),
15/A. §

Körzetközponti jegyzı

Értesíti a nyilvántartót az 1999. évi LXXXIV.
törvény 8/A. §-ban meghatározott adatokról.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) d)

Körzetközponti jegyzı

Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Egyedi adatszolgáltatást teljesít a
nyilvántartásból, az okmánytár, az elızetes
eredetiségvizsgálati nyilvántartás és a történeti
állomány adatait kivéve.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 3. § (3) b)
56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 7. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Az érintett személyt az adatfelvétel, illetve az
adatváltozás bejelentését követıen indult
hatósági eljárás során a hatóság tájékoztatja az
(1) bekezdésben foglalt, korlátozási, tiltási
nyilatkozat megtételi jogosultságáról, és írásban
nyilatkoztatja a jogosultság gyakorlásáról.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 18. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A korlátozó nyilatkozatot felveszi és azt az
átvételtıl számított 3 munkanapon belül átvezetés céljából - megküldi a nyilvántartónak.
(V-MJV-FK)

56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 10. §
(1)-(2)

Körzetközponti jegyzı

A 9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében
megjelölt adatot igényelheti a nyilvántartásból a
gépjármő-adóztatási feladatok ellátásához.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) ea)

Jegyzı

A 8/A. § a), d), f)-i) és k) pontjaiban, a 9. § (1)
a)-b), e)-f) pontjaiban és a 9. § (2) a), b), d) és e)
pontjaiban, valamint a 9/A. § (1) bekezdésének

1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) eb)

Jegyzı, Fıjegyzı

a)-e) pontjaiban megjelölt adatokat igényelheti a
közútkezelıi feladatai és a közterület rendjének
biztosításával összefüggı feladatai ellátásához.
Az adóigazgatási eljáráshoz a 8. § a), b) i) és k)
pontjaiban, a 9. §-ának (1) bekezdésében, a (2)
bekezdés a)-c) pontjaiban és a 9/A. § (1)
bekezdésének a)-e) pontjaiban megjelölt
adatokat igényelheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) f)

Jegyzı
Fıjegyzı

Az igényelt adatszolgáltatás célját és a jogalapot
az adat megismerésére jogosító jogszabályi
rendelkezés megjelölésével igazolja.

1999. évi LXXXIV. törvény 20. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Vizsgálja az adatszolgáltatás céljának,
jogalapjának megfelelıségét, a kérelem
tárgyának azonosításához elégséges adatok
meglétét, a külön jogszabályban meghatározott
mértékő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének
igazolását.
(V-MJV-FK)

56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 11. § (1)

Körzetközponti jegyzı

Az egyedi kérelem teljesítését megtagadja
(írásbeli határozattal elutasítja), ha a kérelmezı
az adat felhasználásának célját, illetıleg
jogalapját nem vagy nem megfelelıen igazolta.
(V-MJV-FK)

1999. évi LXXXIV. törvény 22. § (2)
56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 12. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Ha a kérelemben megjelölt jármő vagy okmány
a körözési nyilvántartásban szerepel a körözés
tényét az 1999. évi LXXXIV. törvény 26. § (2)
bekezdése alapján közli a kérelmezıvel, kivéve,
ha a rendırség által körözött tárgyak adatainak
nyilvánossá tételérıl szóló 1997. évi CXV.
törvény rendelkezése azt kizárja. Amennyiben a
kérelem teljesítését megtagadja, a körözés tényét
akkor is közölnie kell.
(V-MJV-FK)

56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 12. § (4)

Körzetközponti jegyzı

Az érintett személy kérelmére saját adatairól a
nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot,
illetve szóbeli tájékoztatást kell adnia, illetve kérelemre - tájékoztatja, mely
adatszolgáltatásoknak volt alanya.
(V-MJV-FK)

56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 13. §
(1)-(2)

Körzetközponti jegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

Útlevél
Feladat, besorolás
Úti okmányokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Jogszabály

Címzett

Az 1998. évi XII. törvény 24. § a)-g) pontjában
meghatározott adatokról, illetve ezek
változásáról elektronikus úton értesíti a központi
adatkezelı szervet.
(V-MJV-FK)

1998. évi XII. törvény 24/A. § (2)

Körzetközpont jegyzı

Az útlevélhatóságok feladatainak ellátásban
közremőködıként részt vesz.
(K-V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Körzetközponti jegyzı
Jegyzı

A magánútlevél kiadásával összefüggı feladatai
körében
a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló
kérelmet,
b) e jogszabályban foglaltak szerint ellenırzi a
kérelmezı személyi adatait és útlevélhez való
jogosultságát,
c) a kérelemnek megfelelı adattartalmú,
elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít
elı,
d) a kinyomtatott, valamint a
formanyomtatványon benyújtott kérelmet és
csatolt mellékleteit megküldi a Hivatalnak,
e) az új okmány személyes átvétele esetén,
illetve ha a postai úton továbbított okmányt az
ügyfél nem vette át, gondoskodik az okmány
ügyfélnek történı átadásáról és e tény
nyilvántartásban történı rögzítésérıl,
f) gondoskodik a postai úton továbbított és át
nem vett okmányok megırzésérıl, majd a
Hivatalnak selejtezés céljából történı
megküldésérıl,
g) gondoskodik az úti okmány
érvénytelenítésérıl,
h) kérelem esetén lehetıvé teszi a tároló elem
adattartalmának ellenırzését.
(V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

Az útlevél iránti kérelemrıl - a 101/1998. (V.
22.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében
meghatározott esetet kivéve - a kérelemnek
megfelelı adattartalmú, elektronikus kérelmet
állít elı, amely - a 101/1998. (V. 22.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel
- tartalmazza a kérelmezı saját kező aláírását,
arcképmását és - az Utv. 7. § (4) bekezdésében
foglalt kivétellel - a tagállamok által kiállított
útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzıire
és biometrikus elemeire vonatkozó elıírásokról
szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK
tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második
mondata szerinti biometrikus adatát, továbbá a
kérelmezı birtokában lévı elızı útlevél
érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó
bejegyzést is.

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §
(2)

Körzetközponti jegyzı

(V-MJV-FK)
Elismervényt állít ki az úti okmány iránti
kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor
leadott útlevél átvételérıl.
(V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A leadott útlevelet a kérelmezı kérésére
érvénytelenítve visszaadja, illetıleg a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatal útján a megsemmisítésérıl
intézkedik.
(V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §
(3)

Körzetközponti jegyzı

A formanyomtatványt, illetıleg a kinyomtatott
kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket
megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus
úton továbbítja a Hivatalnak.
(V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

Az útlevél iránti kérelem elıterjesztésekor a
kérelmezı jogosultságát, továbbá
személyazonosságát és állampolgárságát
ellenıriznie kell. Ennek során az igénylılap
adatait egyeztetnie kell a személyazonosító
igazolvány vagy a személyazonosság igazolására
szolgáló más hatósági igazolvány, valamint a
születési és házassági anyakönyvi kivonatának
adataival. Vizsgálnia kell továbbá, hogy az
arcképmás személyazonosításra alkalmas-e,
illetıleg a kérelmezı azonos-e a fényképen levı
személlyel.
(V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 19. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

Ha a kérelem felvételénél végrehajtott
adategyeztetéskor a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a
bemutatott okmány vagy okirat adataival,
vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait
haladéktalanul helyesbítenie kell. A helyesbítést
magyar állampolgár esetén kizárólag a magyar
anyakönyvi okirat alapján - szükség esetén az
illetékes anyakönyvvezetı megkeresésével lehet elvégeznie.
(V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 19. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

A személyesen át nem vett útlevelet - az
átvételre való felhívást követıen - az útlevél
kiállításától számított egy év elteltével továbbítja
a Hivatalnak.
(V-MJV-FK)

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 23. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával
kell érvénytelenítenie. Az érvénytelenített úti
okmányt kérelemre - az elhunyt úti okmánya

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére vissza kell adnia. Nem adhatja vissza az
érvénytelenített úti okmány, ha az hamis vagy
meghamisították.
(V-MJV-FK)

Tulajdoni lapok kiadása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A polgármesteri hivatal részeként mőködtetett
okmányiroda útján külön kormányrendeletben
meghatározottak szerint hiteles és nem hiteles
tulajdonilap-másolatot adhat ki.
(V-MJV-FK)

1997. évi CXLI. törvény 68. § (3)
248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 1. §
(1)

Körzetközponti jegyzı

A hiteles tulajdonilap-másolatot a földhivatalnál
rendszeresített biztonsági elemekkel ellátott
biztonsági papíron adja ki.
(V-MJV-FK)

248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet

Okmányiroda

Az általa kiadott hiteles tulajdoni lapot az 1997.
évi CXLI. törvény 69. §-a szerinti hitelesítési
záradékkal kell ellátnia. A hitelesítési
záradékban, illetve nem hiteles tulajdonilapmásolat szolgáltatás esetén a nem hiteles
tulajdonilap-másolaton, utalnia kell arra, hogy a
tulajdonilap-másolatot az okmányiroda állította
ki.
(V-MJV-FK)

248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 2. §
(3)

Okmányiroda

Készpénz-átutalási megbízással történı fizetés
esetén akkor adhat ki tulajdonilap-másolatot, ha
az adatigénylı elızetesen a feladóvevény
bemutatásával igazolta a befizetés tényét.
(V-MJV-FK)

248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Okmányiroda

Az adatszolgáltatást megelızıen a
számítástechnikai rendszerben rögzíti a
készpénz-átutalási megbízás egyedi azonosítóját.
A készpénz-átutalási megbízás egyedi
azonosítója alapján a FÖMI a befizetés tényét
visszaigazolja.
(V-MJV-FK)

248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 3. §
(2)

Okmányiroda

Tulajdonilap-másolatot díjmentesen csak akkor
adhat ki, ha elızıleg az adatigénylı a
díjmentességre való jogosultságát külön
jogszabályban meghatározott módon igazolta.
(V-MJV-FK)

248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 3. §
(3)

Okmányiroda

Az általa történı tulajdonilap-másolat
szolgáltatása esetén naplót kell készíteni,
amelyet öt évig meg kell ırizni. A naplóban
rögzíteni kell az adatigénylı nevét, anyja

1997. évi CXLI. törvény 75. § (3)
248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 5. §
(1), (2)

Okmányiroda

születési nevét, születési helyét és idejét, illetve a
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezı egyéb szervezet nevét és a
képviseletében eljáró személy elızıekben
felsorolt természetes azonosítóit. A rögzített
adatokat a személyazonosság, illetve a
képviseleti jogosultság igazolására szolgáló
okmányból ellenırzi.
(V-MJV-FK)
A naplóból adatszolgáltatás írásbeli kérelemre
vagy megkeresésre, külön jogszabályban
meghatározottak szerint, csak az érintett, illetve
az 1997. évi CXLI. törvény 70. § (2) bekezdés
a)-b) pont szerinti szervezetek részére teljesíthet.
(V-MJV-FK)

1997. évi CXLI. törvény 75. § (3)
248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Okmányiroda

A tulajdonilap-másolat szolgáltatást e rendelet
hatálybalépését követıen a szolgáltatás feltételeit
rögzítı szolgáltatási szerzıdés megkötése után
kezdheti meg.
(V-MJV-FK)

248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Okmányiroda

Közterületi rend és tisztaság védelme
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A közterületi rend és tisztaság védelmével
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A közterületi rend és tisztaság védelmérıl
közterület-felügyelet, illetıleg közterületfelügyelı útján gondoskodhat.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 1. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közterület-felügyeletet hozhat létre a
polgármesteri (fıpolgármesteri) hivatal belsı
szervezeti egységeként vagy önálló költségvetési
szervként közterület-felügyelet elnevezéssel.
Közterület-felügyeletet több önkormányzat
társulásos formában is mőködtethet.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 1. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1999. évi LXIII. törvény 1. § (4)

Közterület-felügyelet

Feladata:
a) a közterületek jogszerő használatának, a
közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelıi hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerőségének ellenırzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára
vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelızése, megakadályozása, megszakítása,
megszüntetése, illetve szankcionálása;
c) közremőködés a közterület, az épített és a
természeti környezet védelmében;
d) közremőködés a közrend, a közbiztonság

védelmében;
e) közremőködés az önkormányzati vagyon
védelmében;
f) közremőködés a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenırzésében;
g) közremőködés állat-egészségügyi és
ebrendészeti feladatok ellátásában.
(K-V-MJV-FK-F)
Az 1. § (4) bekezdés a)-b) pontban
meghatározott feladatkörében eljáró felügyelı
jogosult és köteles ellenırizni, eljárást
kezdeményezni vagy - kivételes esetben - az e
törvényben meghatározott intézkedést megtenni.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 1. § (5)

Közterület-felügyelı

A szervezeti és mőködési szabályzatában,
illetıleg - a szabályzattal együtt elfogadott hivatali ügyrendben határozhatja meg a
felügyelet szervezeti formáját, a felügyelet,
illetıleg a felügyelı feladatait.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 1. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szolgálata teljesítésekor egyenruhájára
kitőzve viseli az országosan egységes, egyedi
azonosító számmal ellátott felügyelıi jelvényt. A
helyi önkormányzat rendeleti szabályozása
esetén a település jelképét karjelzésként viseli.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 4. § (2)

Közterület-felügyelı

Rendeletében szabályozhatja a közterületfelügyelı egyenruházatán a település jelképének
karjelzésként viselését.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 4. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Intézkedés elıtt köteles felügyelıi minıségét
szóban közölni, magát szolgálati igazolvánnyal
és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelıi
jelvénnyel igazolni.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 5. §

Közterület-felügyelı

Meghatározza a közterület-felügyelet részére a
rendırséggel, a polgári védelemmel, a vám- és
pénzügyırséggel, a hivatásos önkormányzati
tőzoltósággal (a továbbiakban: rendvédelmi
szervek), határterületen a határırséggel, az egyéb
állami ellenırzı és önkormányzati szervekkel,
társadalmi szervezettel, így különösen a
polgárırség helyi szervezetével, valamint a
feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb
szervezettel való együttmőködést.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A képviselı-testület által meghatározottak
szerint együttmőködik a rendırséggel, a polgári
védelemmel, a vám- és pénzügyırséggel, a

1999. évi LXIII. törvény 6. § (1)

Közterület-felügyelet

hivatásos önkormányzati tőzoltósággal (a
továbbiakban: rendvédelmi szervek),
határterületen a határırséggel, az egyéb állami
ellenırzı és önkormányzati szervekkel,
társadalmi szervezettel, így különösen a
polgárırség helyi szervezetével, valamint a
feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb
szervezettel.
(K-V-MJV-FK-F)
A jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátása érdekében rendszeres, illetıleg
folyamatos hatósági ellenırzést végez
illetékességi területén.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 7. § (1)

Közterület-felügyelı

Az intézkedéssel érintett személyrıl, az
intézkedés vagy az eljárás szempontjából
lényeges környezetrıl és körülményrıl, tárgyról
kép- és hangfelvételt készíthet, amely kizárólag
az adott eljárásban, jogszabály elıírásai szerint
használható fel.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 7. § (2)

Közterület-felügyelı

Köteles intézkedni vagy intézkedést
kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó
jogszabálysértı tényt, tevékenységet, mulasztást
észlel vagy olyan tényt, tevékenységet,
mulasztást hoznak tudomására, amely a
feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz
szükségessé.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 8. § (1)

Közterület-felügyelı

A szolgálat befejezésekor írásos jelentést készít
a végrehajtott intézkedésekrıl.
(K-V-MJV-FK-F)

43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 3. § (4)

Közterület-felügyelı

Köteles a hozzáfordulóknak a tıle elvárható
segítséget, illetve felvilágosítást megadni.

1999. évi LXIII. törvény 8. § (4)
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 2. § (1)(3)

Közterület-felügyelı

Eljárása során a diplomáciai és konzuli
képviseletek, valamint azok személyzetének
kiváltságait és mentességeit, továbbá más,
törvényben megállapított mentességeket köteles
tiszteletben tartani.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 9. §
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 13-14. §

Közterület-felügyelı

Az törvény 1. §-ában szabályozott
feladatkörében, feladatainak ellátásához
személyes adatot kezelhet. A felügyelet a
feladatkörébe tartozó iratokból az eljáró szerv
részére személyes adatot csak törvényben
meghatározott célból és adatkörben továbbíthat a
hatósági eljárással érintett személyre

1999. évi LXIII. törvény 10. § (1)

Közterület-felügyelet

(K-V-MJV-FK-F)

vonatkozóan.
(K-V-MJV-FK-F)
Felvilágosítást kérhet attól, akirıl alaposan
feltehetı, hogy a felügyelıi feladat ellátásához
érdemi tájékoztatást tud adni. A válaszadás
idejéig a kérdezett személy feltartóztatható.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 14. §
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 5. § (1)(2)

Közterület-felügyelı

Feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerő
intézkedés céljából az érintettet
személyazonosságának megállapítása érdekében
igazoltathatja.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 15. § (1)
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 4. § (1)(3)

Közterület-felügyelı

Azt a személyt, aki személyazonosságát nem
igazolja, annak megállapítására a legközelebbi
rendıri szervhez elıállíthatja. Ellenszegülés
esetén az elıállításhoz a Rendırségrıl szóló
törvény szerint a rendırség segítségét kell kérni.
A rendırség megérkezéséig az érintett személyt
feltartóztatja.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 15. § (3)
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 5. § (1)(2), 7. §

Közterület-felügyelı

A szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt
az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési
hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása
érdekében elıállíthatja. Az elkövetı
ellenszegülése esetén a 15. § (3) bekezdése
szerint kell eljárni.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 16. §
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 5. § (1)(2), 7. §

Közterület-felügyelı

A szabálysértés elkövetıjét - a cselekmény
súlyától függıen - jogosult a jogszabályban
meghatározott esetekben helyszíni bírsággal
sújtani.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 17. §
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 6. §
10/2000. (II. 23.) BM rendelet 2-4. §

Közterület-felügyelı

A helyszíni bírságolásból származó bevételt
tényleges bevételként kezeli és arról elkülönített
analitikus nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK-F)

10/2000. (II. 23.) BM rendelet 5. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Azt a dolgot, amelynek elkobzását a
szabálysértésekrıl szóló törvény lehetıvé,
illetıleg kötelezıvé teszi, átvételi elismervény
ellenében visszatarthatja, illetıleg visszatartja és
az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési
hatóságnak adja át.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 18. §
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 9. § (1)(3)

Közterület-felügyelı

Az intézkedéssel egyidejőleg köteles felhívni az
elkövetıt a szabálysértés azonnali vagy ésszerő
határidın belüli megszüntetésére. A közterület
használatára vonatkozó jogerıs határozatban,
tulajdonosi (kezelıi) hozzájárulásban foglaltak

1999. évi LXIII. törvény 19. §

Közterület-felügyelı

megszegése vagy elmulasztása esetén köteles
felhívni a kötelezettet az elıírások betartására.
(K-V-MJV-FK-F)
Szabálysértés észlelése esetén az eljárás alá vont
ismert személy adatainak feltüntetésével
feljelentést tehet, ha a szabálysértés miatt
helyszíni bírság nem szabható ki, továbbá, ha a
cél a helyszíni bírság kiszabásával nem érhetı el,
valamint, ha az eljárás alá vont a szabálysértés
elkövetését nem ismeri el, illetve a kiszabott
helyszíni bírság megfizetéséhez a felajánlott
postai befizetı lap átvételét megtagadja.
(K-V-MJV-FK-F)

43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 8. §

Közterület-felügyelı

Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett,
illetve a korlátozott várakozási övezetben
díjfizetés nélkül várakozó jármő balesetveszélyt
nem jelent és a forgalmat nem akadályozza,
rögzítésére - a jármő elszállításáig vagy további
intézkedésig - az önkormányzat rendelete alapján
kerékbilincset alkalmazhat.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 20. § (1)
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 10. § (1)(2)

Közterület-felügyelı

Rendeletében szabályozhatja a kerékbilincs
alkalmazását.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 20. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a baleset folytán megsérült vagy elhagyott
jármő elszállítása indokolt, intézkedés végett
megkeresi az illetékes rendıri szervet,
közlekedési hatóságot vagy az út kezelıjét.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 20. § (3)

Közterület-felügyelı

A helyi közút kezelıjének megbízásából a helyi
közútról eltávolíttathatja a hatósági jelzéssel nem
rendelkezı azon jármővet, amely közúti
forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 20. § (4)

Közterület-felügyelı

A helyi közúton jogosult feltartóztatni a
köztisztasági szabályokat megszegı, továbbá a
táblával jelzett behajtási tilalmat vagy
korlátozást megszegı jármővet.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 21. §
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 5. § (1)(2), 11. §

Közterület-felügyelı

A vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az
önkormányzat tulajdonában, használatában lévı
területet (épületet, építményt stb.) - a képviselıtestület rendelkezésére - lezárja,
megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy
belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat
eltávolítja.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 22. §
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 21. §

Közterület-felügyelı

Az eljárás megindulása nélküli felügyelıi

1999. évi LXIII. törvény 23. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

intézkedés elleni panaszról a beérkezéstıl
számított 8 napon belül a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályai szerint határozattal
dönt.
(K-V-MJV-FK-F)
A jogszerő intézkedésével szembeni ellenállás
megtörése érdekében testi erıt, könnygázszóró
palackot alkalmazhat.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 24. § (1) a)
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 15-16.,
18. §

Közterület-felügyelı

Az önmaga vagy más személy elleni támadás
megakadályozására, illetıleg vagyonvédelemre
szájkosárral ellátott - pórázon lévı vagy póráz
nélküli - szolgálati kutyát alkalmazhat.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 24. § (1) b)
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 17-18. §

Közterület-felügyelı

Szolgálati kutya igénybevételét rendeletben
szabályozhatja.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 25. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A testi erı, a könnygázszóró palack és a
szolgálati kutya alkalmazását az intézkedést
követıen haladéktalanul - legkésıbb az
alkalmazást követı munkanapon - jelenteni kell
a jegyzı útján a felügyelet mőködési helye
szerint illetékes rendırkapitányságnak.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXIII. törvény 26. § (1)
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 19. §

Közterület-felügyelı

Nevelés-oktatás
Feladat, besorolás
Közoktatási intézményt alapíthat és tarthat fenn.

Jogszabály

Címzett

1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A nevelés és az oktatás terén vállalt feladatainak
gyakorlása során köteles tiszteletben tartani a
szülıknek, illetve a gyámnak (a továbbiakban
együtt: szülı) azt a jogát, hogy vallási és
világnézeti meggyızıdésüknek megfelelı
oktatásban és nevelésben részesülhessenek
gyermekeik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 4. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A költségvetési támogatáshoz kiegészítı anyagi
támogatást adhat, ha nem önkormányzati
közoktatási intézmény - az e törvényben
szabályozott megállapodás alapján - helyi
önkormányzati feladatot lát el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 4. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közoktatás szervezésében, irányításában,
mőködtetésében, feladatainak végrehajtásában
közremőködık döntéseik, intézkedéseik

1993. évi LXXIX. törvény 4. § (15) a)-c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló
érdekét veszik figyelembe.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az iskola igazgatójának jelzése alapján dönt
arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse
tankötelezettségét.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 7. § (2)

Jegyzı

A szakirodalom vásárlására fordítható
hozzájárulás kifizetéséhez szükséges fedezetet
biztosítja a közoktatási intézmény részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gondoskodnia kell arról, hogy a hat vagy nyolc
évfolyammal mőködı gimnáziumban a neveléstoktatást négy évfolyamon is megszervezzék, ha
az e §-ban meghatározott feltételek fennállnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 1/A. §
(1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Munkaerı-gazdálkodási rendszert mőködtethet
a területi érdekegyeztetés szabályainak
megtartásával.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 16. § (7)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A munkaerı-gazdálkodási tervben kell
meghatározni a létszámgazdálkodás, munkaidı
kihasználás, a munkaerı közös
foglalkoztatásának elveit, meghatározott
feladatoknak a pedagógusok állandó
helyettesítési rendszer, illetve az utazó
szakember hálózat igénybevételével történı
megoldását
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 16. § (7)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A munkaerı-gazdálkodási nyilvántartás
tartalmazza az egyes intézmények
rendelkezésére álló létszámot és az adott létszám
kihasználásával összefüggı adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 16. § (7)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A munkaerı-gazdálkodás rendszerét
megállapodás alapján közösen is mőködtethetik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 16. § (8)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Az iskolák az önkormányzati intézkedési
tervvel, illetve a fejlesztési tervvel összhangban
megállapodhatnak az e törvényben
meghatározott feladataik összehangolt, illetve
közös megszervezésében. Jóváhagyja a
megállapodást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 25. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló
érdekében kötelezheti a szülıt, hogy
- gyermekével jelenjen meg szakértıi

1993. évi LXXIX. törvény 30. § (4), (6)

Jegyzı

vizsgálaton,
- a szakértıi vélemény alapján gyermekét a
megfelelı nevelési-oktatási intézménybe írassa
be,
- gyermeke részére a szakértıi véleményben
meghatározottak szerint biztosítsa a fejlesztı
felkészítésben való részvételt.
(K-V-MJV-FK)
Óvoda, általános iskola és alapfokú
mővészetoktatási intézmény esetén az
alapításáról szóló bejelentést nyilvántartásba
veszi, illetve megtagadja - jogszabálysértés,
valamint a mőködési engedély kiadásának
megtagadása esetén - a nyilvántartásba vételt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2)-(3),
79. § (6)

Jegyzı

Középiskola, szakiskola, kollégium,
gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt
vevı nevelési-oktatási intézmény, többcélú
intézmény és a többi közoktatási intézmény
esetén az alapításáról szóló bejelentést
nyilvántartásba veszi, illetve megtagadja jogszabálysértés, valamint a mőködési engedély
kiadásának megtagadása esetén - a
nyilvántartásba vételt.
(M-F)

1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2)-(3),
79. § (6)

Fıjegyzı

Átvezeti a nyilvántartásban a bekövetkezett
adatváltozásokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 37. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közoktatási intézményt székhelyének
változása esetén újra nyilvántartásba veszi, ha a
jegyzı, fıjegyzı illetékessége is megváltozik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 37. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közoktatási intézmények fenntartási és
mőködési költségeit az évente összeállított és
megállapított költségvetésben kell elıirányozni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 38. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben meghatározza, hogy a közoktatási
intézmény milyen adatokat köteles szolgáltatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 40. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Jóváhagyja a házirendet.

1993. évi LXXIX. törvény 40. § (9)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Jóváhagyja az intézményi minıségirányítási
programot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 40. § (10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az értékelést és a javasolt intézkedéseket a
honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos
módon nyilvánosságra kell hoznia.

1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

módon nyilvánosságra kell hoznia.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Létrehozhat a pedagógiai-szakmai szolgáltatás
keretében szervezett pedagógus-képzés,
továbbképzés feladataiban való közremőködés
céljából fenntartói gyakorló közoktatási
intézményt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 42. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A nevelési program és a pedagógiai program
jóváhagyása elıtt köteles szakértı véleményét
beszerezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti
és mőködési szabályzatát, valamint a nevelésioktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai
programját, az általános mővelıdési központ
pedagógiai-mővelıdési programját,
jogszabályban meghatározott esetben
munkatervét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 40. § (3), 44.
§ (1), 102. § (2) e)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az értékelést és a javasolt intézkedéseket a
honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos
módon nyilvánosságra kell hoznia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Egyetértésével az igazgató a nem kötelezı
tanórai foglalkozások heti idıkeretét e
jogszabályban meghatározottnál magasabban is
megállapíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 52. § (7)

Képviselı-testület /
Közgyőlés

Egyetértésével a tanítási hetek - az e törvényben
meghatározott feltételek esetén - hat tanítási
nappal is megszervezhetık.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 52. § (16)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény
vezetıje rendkívüli szünetet rendelhet el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 54. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Képviselıt delegál az iskolaszékbe.

1993. évi LXXIX. törvény 60. § (3) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a
közoktatási megállapodás megkötése elıtt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 61. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a jelentkezık száma meghaladja az
óvodákba felvehetı gyermekek számát,
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre.

1993. évi LXXIX. törvény 65. § (2)

Képviselı-testület

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK)
Meghatározza és a helyben szokásos módon
közzéteszi a beiratkozási idıszakot.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 66. § (6)
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1)

Képviselı-testület

Kijelölheti a szakiskolát és a középiskolát
kötelezı felvételt biztosító iskolának.
(M-F)

1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2)

Közgyőlés

A sajátos helyzetet rendeletben állapítja meg.

1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az engedély akkor adható ki, ha a nevelésioktatási intézmény az e törvény 38. §-ának (1)
bekezdésében meghatározottak szerint
rendelkezik a mőködéséhez szükséges
feltételekkel, illetve a feltételeket fokozatosan
megteremti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 79. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Döntése elıtt a (4) bekezdés a) pontja
tekintetében köteles szakértıi véleményt
beszerezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 79. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az engedély kiadása akkor tagadható meg, ha a
nevelési-oktatási intézmény
a) nevelési, illetve pedagógiai programja az e
törvényben, szakmai programja a
szakképzésrıl szóló törvényben
meghatározottaknak nem felel meg;
b) nem rendelkezik a mőködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételekkel, illetıleg a
költségvetésbıl nem állapítható meg, hogy a
feladata ellátásához szükséges költségeket
milyen forrásból biztosítják.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 79. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez
szükséges engedély akkor adható ki, ha a
nevelési-oktatási intézmény az e bekezdésben
meghatározott feltételeknek megfelel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 79. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a nem önkormányzati nevelési-oktatási
intézmény fenntartói jogát akarják átadni
anélkül, hogy megváltozna a nevelési-oktatási
intézmény mőködése, tevékenysége, azt
vizsgálja, hogy az új - nem önkormányzati -fenntartó tudja-e biztosítani a folyamatos

1993. évi LXXIX. törvény 79. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A nem helyi önkormányzatok által fenntartott
közoktatási intézményekre vonatkozó külön
szabályok

mőködéshez szükséges feltételeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha elutasítja a mőködés megkezdéséhez
szükséges engedély kiadását, a nevelési-oktatási
intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell
tagadnia; ha a nevelési-oktatási intézményt már
nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból.
Költségvetési szerv esetén megkeresi a
törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervet a törlés
céljából.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 79. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 79. § (3) bekezdésében meghatározott
munkarend szerint ellátja a nem helyi
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézmény fenntartói tevékenységének
törvényességi ellenırzését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági ellenırzés keretében vizsgálja, hogy
a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az
alapító okiratban és a mőködéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint mőködtetie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A törvényességi ellenırzés körében - megfelelı
határidı biztosításával - felhívja a fenntartót a
törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a
megadott határidın belül nem intézkedett,
kezdeményezheti a törvénysértı intézkedés,
döntés, mulasztás bírósági megállapítását. A pert
a törvénysértés megszüntetésére meghatározott
határidı lejártától számított harminc napon belül
kell kezdeményezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a bíróság megállapítja a törvénysértést, és
azt a fenntartó a bíróság által megállapított
határidın belül nem szünteti meg, a mőködéshez
szükséges engedélyt visszavonja, és a nevelésioktatási intézményt törli a nyilvántartásból,
illetve költségvetési szerv esetén megkeresi a
törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervet a
nyilvántartásból való törlés céljából.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (3)-(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nevelési-oktatási intézmény mőködését
felfüggesztheti az e törvényben meghatározott
esetekben. A mőködés felfüggesztése elıtt megfelelı határidı biztosításával - fel kell hívni
a fenntartót a kifogásolt tevékenység
megszüntetésére, illetve a hiányosságok
pótlására.

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A nevelési-oktatási intézmény mőködését
felfüggesztı határozat azonnali végrehajtását
elrendelheti. A határozat jogerıre emelkedését
követı 15 napon belül - ha annak oka nem szőnt
meg - köteles pert indítani a 1993. évi LXXIX.
törvény 80. § (3) bekezdése szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Telephelyen mőködı tagintézmény tekintetében
lefolytatja a 79. §-ban meghatározott eljárást, és
gyakorolja az ott, valamint az e §-ban
meghatározott hatásköröket, azzal az eltéréssel,
hogy a nyilvántartásból történı törlésrıl megkeresésére - a székhely szerint illetékes
jegyzı, fıjegyzı intézkedik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Intézkedik - a jogerıs államigazgatási határozat
megküldésével - a normatív költségvetési
hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére, ha
a fenntartó felhívása ellenére a törvénysértést,
kifogásolt tevékenységet nem szüntette meg és
ezért kezdeményezte a bíróságnál a törvénysértés
megállapítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 80. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a pedagógiai szakszolgálat intézményét vagy
a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményt
nem a helyi önkormányzat vagy nem állami
szerv tartja fenn, intézmény fenntartói
tevékenységének törvényességi ellenırzését
ellátja. Törvénysértés észlelése esetén a 1993.
évi LXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint eljár. Telephelyen mőködı
tagintézmény tekintetében a nyilvántartásból
történı törlés céljából megkeresi a székhely
szerint illetékes jegyzıt, fıjegyzıt.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 82. § (1)

Fıjegyzı

A korai fejlesztés és gondozás és a fejlesztı
felkészítés feladatainak ellátását engedélyezi.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 82. § (2)

Fıjegyzı

Ellátja az országos kisebbségi önkormányzatok
által fenntartott közoktatási intézmények
fenntartói tevékenységének törvényességi
ellenırzését. Törvénysértés észlelése esetén a
1993. évi LXXIX. törvény 80. § (3)-(4)
bekezdésében foglaltak szerint eljár. Telephelyen
mőködı tagintézmény tekintetében a
nyilvántartásból történı törlés céljából
megkeresi a székhely szerint illetékes fıjegyzıt.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 82. § (5)

Fıjegyzı

Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati
fenntartó az oktatásért felelıs miniszterrel kötött
közoktatási megállapodás vagy egyoldalú
nyilatkozat alapján kiegészítı hozzájárulásra
válik jogosulttá, a fenntartásában mőködı óvoda,
általános iskola részt vesz a kötelezı felvételt
biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában.
A fenntartóval közösen, mint a feladatellátásért
felelıs helyi önkormányzat meghatározza azt a
gyermek, illetve tanulói létszámot, amelynek
felvételét nem tagadhatja meg az óvoda, az
általános iskola.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 82. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közoktatási megállapodást köt meghatározott
önkormányzati feladatok nem helyi
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási,
pedagógiai szakszolgálat vagy pedagógiai
szakmai szolgáltató intézményben történı
megvalósítása céljából.
(MJV-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 81. § (1) e),
82. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közoktatási megállapodás tartalmát a felek
szabadon állapítják meg az e törvényben foglalt
kötelezı tárgyakon túl.
(MJV-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 81. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Amennyiben a tulajdonában, fenntartásában
lévı közoktatási intézmény tulajdoni, fenntartói
jogát az országos kisebbségi önkormányzatnak
átengedi, köteles az 1993. évi LXXIX. törvény
81. § (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint
közoktatási megállapodást kötni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 81. § (10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi
ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérıl
szóló törvény hatálya alá és a helyi
önkormányzat a fenntartásában lévı, az
ingatlanban mőködı nevelési-oktatási
intézményét az egyházi jogi személy
fenntartásába adja, az átvevı egyházi jogi
személy megkeresésére köteles közoktatási
megállapodást kötni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 81. § (13)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közoktatási megállapodást a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.
(MJV-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 81. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1993. évi LXXIX. törvény 83. § (4), 91.
§ (4) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Eljárási szabályok
Eljár és másodfokú döntést hoz
- a törvényességi kérelem

- az óvodai felvételekkel és az óvodából való
kizárással,
- a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi
tagsági viszony létesítésével,
megszüntetésével,
- a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban
benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Képviselıje a (4) bekezdésben meghatározott
eljárásban a kérelmet elutasíthatja, illetve a
döntést jogszabálysértés vagy egyéni
érdeksérelem esetén
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási
intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 83. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Helyi önkormányzat feladatellátási
kötelezettsége
Önállóan vagy más helyi önkormányzattal
közösen köteles a közoktatási feladatai
megszervezéséhez szükséges önkormányzati
döntés-elıkészítést szolgáló feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési
tervet (a továbbiakban: önkormányzati
intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati
intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a
fıvárosi, megyei fejlesztési tervet. Az
önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia
kell, hogy az önkormányzat a kötelezı feladatait
milyen módon látja el, illetıleg milyen nem
kötelezı feladatokat kíván a helyi önkormányzat
ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az
intézményrendszer mőködtetésével,
fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével
összefüggı elképzeléseket. Az intézkedési terv
elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti,
etnikai kisebbséget érintı kérdésekben - a
települési kisebbségi önkormányzat egyetértését.
Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a
településen mőködı közoktatási intézmények
vezetıinek, továbbá a szülıi és a
diákszervezetek, a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartók, a települési
szintő szakszervezetek, - ha nem mőködik
települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt
országos kisebbségi önkormányzat véleményét.
A helyi intézkedési terv végrehajtását legalább
kétévenként értékeli és szükség szerint
felülvizsgálja. Az e törvény 103. §-a (2)
bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a
nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e
az önkormányzati intézkedési tervben

foglaltaknak. Nem kell intézkedési tervet
készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi
társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi
társulás önálló intézkedési terve - települések
szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az
önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha az óvodai nevelésrıl vagy az általános
iskolai nevelésrıl és oktatásról részben vagy
egészben nem saját intézményfenntartással
gondoskodik, az önkormányzati intézkedési
tervben meg kell határoznia, hogy milyen módon
tesz eleget a Kt.-ben meghatározott
kötelezettségének. Az önkormányzati
intézkedési tervet pedig azzal a helyi
önkormányzattal közösen kell elkészítenie,
amelyik által fenntartott nevelési-oktatási
intézmény látja el az illetékességi területén élık
tekintetében a kötelezı felvételt biztosító iskola
feladatait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 85. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati intézkedési terv
elkészítésekor, felülvizsgálatakor be kell
szereznie a fıvárosi, megyei önkormányzat
szakvéleményét abban a kérdésben, hogy az
önkormányzati intézkedési terv összhangban álle a fıvárosi, megyei fejlesztési tervben
foglaltakkal.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 85. § (6)

Képviselı-testület

Elkészíti az önkormányzati közoktatási
intézményrendszer mőködésének
minıségirányítási programját. Az önkormányzati
minıségirányítási program az önkormányzati az
önkormányzati közoktatási rendszer egészére
határozza meg a fenntartó elvárásait az egyes
intézményeknek a fenntartói elvárásokkal
kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének
és a közoktatást érintı más ágazatok
kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében
szervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi
ellenırzések rendjét. Az intézményi
minıségirányítási programnak összhangban kell
állnia az önkormányzati minıségirányítási
programmal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 85. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles gondoskodni az óvodai nevelésrıl,
általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és
etnikai kisebbség által lakott településen a
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók
óvodai nevelésérıl és az általános iskolai
nevelésérıl és oktatásáról, valamint a többi

1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2)

Képviselı-testület

gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı,
oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek,
tanulók ellátásáról is.
(K-V-MJV-FK)
Köteles gondoskodni
a) a kollégiumi és a nemzeti és etnikai
kisebbségi kollégiumi ellátásról,
b) a középiskolai és a szakiskolai ellátásról,
c) a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai
és szakiskolai ellátásáról,
d) a felnıttoktatásról,
e) az alapfokú mővészetoktatásról,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a
logopédiai szolgáltatásról, a
gyógytestnevelésrıl
abban az esetben, ha a községi, városi, fıvárosi
kerületi önkormányzat a feladat ellátását nem
vállalja, illetve a feladat ellátása a megye,
fıváros területén nem megoldott.
(F-M)
Köteles gondoskodni:
a) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános
iskolai oktatásáról;
b) az alapfokú mővészetoktatásról;
c) az általános iskolai felnıttoktatásról;
d) a nevelési tanácsadásról, logopédiai
szolgáltatásról és gyógytestnevelésrıl.
(FK)
Ha az ugyanazon nemzeti, etnikai kisebbséghez
tartozó tanulók létszáma nem teszi lehetıvé,
hogy egy településen belül a kisebbségi oktatást
megszervezzék, az érintett országos kisebbségi
önkormányzat kezdeményezésére jogszabályban meghatározottak szerint megszervezi az általános mőveltséget
megalapozó szakasz követelményeihez
kapcsolódóan az anyanyelv és népismeret
követelményeinek oktatását (a továbbiakban:
kiegészítı kisebbségi oktatás) A kiegészítı
kisebbségi oktatás megszervezhetı egy adott
iskola tagozataként, külön nyelvoktató
kisebbségi iskola létrehozásával vagy utazó
pedagógusok alkalmazásával.
(F-M)
Köteles gondoskodni
a) az általános iskolát követıen azoknak a
tanulóknak különbözeti vizsga vagy
évfolyamismétlés nélküli iskolaváltásáról,
akiknek a lakóhelyén, ennek hiányában
tartózkodási helyén, a tankötelezettség végéig
nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás

.
1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3)

Közgyőlés

1993. évi LXXIX. törvény 86. § (4)

Képviselı-testület

1993. évi LXXIX. törvény 86. § (6)

Közgyőlés

1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)

Közgyőlés

feltételei,
b) a középiskolai és a szakiskolai felvételekkel
összefüggı tájékoztató tevékenységrıl,
c) az önkormányzati pedagógiai-szakmai
szolgáltatásról,
d) a gyermekgyógyüdülıkben, egészségügyi
intézményekben rehabilitációs
intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez
szükséges oktatásról,
e) azoknak a sajátos nevelési igényő
gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai,
kollégiumi ellátásáról, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók
együtt,
f) a fejlesztı felkészítés teljesítéséhez szükséges
feltételekrıl,
g) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
és gondozás megszervezésérıl, a tanulási
képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
tevékenységrıl, továbbá a konduktív
pedagógiai ellátásról,
h) az e)-f) pontban meghatározott feladatok,
továbbá a gyógytestnevelés feladatainak
ellátásához szükséges utazó szakember
hálózat mőködtetésérıl.
(F-M)
Köteles gondoskodni az önkormányzati
pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásáról az
óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és
oktatás tekintetében.
(FK)

1993. évi LXXIX. törvény 87. § (2)

Képviselı-testület

Köteles gondoskodni a fogyatékosság
megállapításához szükséges országos szakértıi
és rehabilitációs tevékenység ellátásáról.
(F)

1993. évi LXXIX. törvény 87. § (3)

Közgyőlés

Gondoskodik a pedagógusok és más speciális
végzettségő szakemberek fıvárosi, megyei
állandó helyettesítési rendszerének
mőködtetésérıl.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 87. § (4)
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 8. § (1)

Közgyőlés

Részt vesz az állandó helyettesítési rendszer
feladatainak ellátásában.
(MJV)

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 8. § (2)

Közgyőlés

A közoktatási feladatok megszervezéséhez
szükséges önkormányzati döntés elıkészítését
szolgáló - feladat-ellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban:
fejlesztési terv) készít.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1)

Közgyőlés

A fejlesztési tervet saját területére elkészíti,
majd az egyeztetı bizottságban együttesen
hagyja jóvá.
(MJV-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1)

Közgyőlés

Kikéri a véleményét és biztosítja a fejlesztési
terv elkészítésében a közremőködés lehetıségét
a fıvárosi kerületi önkormányzatok, illetve a
megye területén mőködı helyi önkormányzatok
számára.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1)

Közgyőlés

A fejlesztési terv elkészítéséhez beszerzi az
országos kisebbségi önkormányzat véleményét.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1)

Közgyőlés

A fejlesztési terv készítésénél a fıvárosi,
megyei statisztikai hivatal, munkaügyi központ
(a továbbiakban együtt: közremőködık), a
területi gazdasági kamara, a fıvárosi, megyei
szülıi és diákszervezet, a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartók, a fıvárosi,
megyei szintő pedagógus szakszervezet
véleményét kikéri.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1)

Közgyőlés

A fejlesztési tervet ajánlás formájában,
határozattal kiadja.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1)

Közgyőlés

A fejlesztési tervet legalább négyévenként át
kell tekinteni, továbbá akkor is, ha azt az érintett
helyi önkormányzatok vagy a helyi kisebbségi,
illetve országos kisebbségi önkormányzatok,
illetve az összes érdekeltek legalább öt százaléka
kéri.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (3)

Közgyőlés

Feladataikat intézmény létesítésével,
fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy
más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött
megállapodás útján láthatják el. Amennyiben az
e törvényben meghatározott feladatokat az
önkormányzatok társulás útján látják el, a
társulási szerzıdésben meg kell állapodniuk a
költségek viselésérıl és megosztásáról is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Új közoktatási intézményt akkor létesíthet, a
meglévı intézmény feladatát akkor bıvítheti, ha
a mőködés megkezdéséhez, illetve az új
feladatok ellátásához szükséges személyi és
tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet
rendelkezésre áll, illetve megteremthetı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közoktatási intézményét, illetve egyes
szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét
akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl,
szolgáltatásról továbbra is megfelelı
színvonalon gondoskodik oly módon, hogy
annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak,
szülınek nem jelent aránytalan terhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Tervezett intézkedéséhez az Országos szakértıi
névjegyzékben szereplı szakértı véleményét
köteles beszerezni véleményezés céljából.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Új közoktatási intézmény létesítéséhez, meglévı
intézmény feladatának bıvítéséhez, továbbá
közoktatási intézmény, illetve egyes szolgáltatás
megszüntetéséhez be kell szerezni a fıvárosi,
megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített szakvéleményét.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5)-(6)

Képviselı-testület

A tulajdonában lévı nevelési-oktatási intézmény
tulajdoni vagy fenntartói jogát részben vagy
egészben akkor engedheti át világnézeti alapon
szervezıdı vagy más fenntartóknak, ha azoknak
a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei
nem akarják az elkötelezett, illetve az átadott
nevelési-oktatási intézménybe járatni
gyermeküket, a szolgáltatást továbbra is
megfelelı színvonalon biztosítja oly módon,
hogy annak igénybevétele a gyermeknek,
tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A tulajdonában lévı nevelési-oktatási intézmény
tulajdoni vagy fenntartói jogát részben vagy
egészben világnézeti alapon szervezıdı vagy
más fenntartóknak történı átengedés elıtt be kell
szereznie a fıvárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített - szakvéleményét.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (7)

Képviselı-testület

Ha a tulajdonában lévı közoktatási
intézménnyel a 86. § (3) bekezdésében felsorolt
feladat ellátását nem vállalja, értesíti a fıvárosi,
megyei önkormányzatot a feladat átadásáról.
(K-V-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9)

Képviselı-testület

Dönt arról, hogy szükséges-e az átvett
feladathoz a feladatot ellátó intézmény további
mőködtetése.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9)

Közgyőlés

A fıvárosi, megyei önkormányzat kérésére a
feladatot átadó önkormányzat az átadott feladat
ellátását szolgáló intézmény vagyonát köteles
használatra átengedni a fıvárosi, megyei
önkormányzatnak vagy a vagyonkezelıi jog
gyakorlójának kijelölni. Ha a feladatot többcélú
intézmény keretében látja el, és a feladat
ellátását szolgáló intézményi vagyon nem
osztható meg, a fıvárosi, megyei önkormányzat
kérésére az intézmény teljes vagyonát - az
intézmény által ellátott feladatokkal együtt használatra át kell engedni.
(K-V-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9)

Képviselı-testület

Ha a feladatot többcélú intézmény keretében
látja el a községi, városi, fıvárosi kerületi
önkormányzat, és a feladat ellátását szolgáló
intézményi vagyon nem osztható meg, a
fıvárosi, megyei önkormányzat kérésére az
intézmény teljes vagyonát - az intézmény által
ellátott feladatokkal együtt - használatra át kell
engedni.
(K-V-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9)

Képviselı-testület

Ha az óvodában, iskolában nemzeti vagy etnikai
kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és
oktatás folyik, az 1993. évi LXXIX. törvény 88.
§ (6)-(7), (9) bekezdésben meghatározott
döntéshez a helyi önkormányzatnak be kell
szereznie az intézmény székhelye szerint
illetékes - fenntartótól függıen települési, vagy
területi - kisebbségi önkormányzat egyetértését
és az országos kisebbségi önkormányzat
véleményét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (12)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megjelöli azt a nevelési-oktatási intézményt,
amelybe a szülı - a nevelési-oktatási intézmény
megszőnése elıtt - kérheti gyermeke átvételét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 88. § (13)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közoktatási feladatok zavartalan biztosítása
érdekében a területén mőködı
önkormányzatokkal együttmőködési
megállapodás megkötését kezdeményezi.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 89. §

Közgyőlés

Ha a többcélú kistérségi társulás az e törvény
86. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
feladat ellátásáról gondoskodik, e feladatok
tekintetében megszőnik a feladat-ellátási
kötelezettsége a többcélú kistérségi társulást
alkotó települési önkormányzatok illetékességi
területén.
(M)

1993. évi LXXIX. törvény 89/A. § (2)

Közgyőlés

Az átvett kistérségi feladat ellátásához
szükséges, a többcélú kistérségi társulásban részt
vevı községi, városi önkormányzatok által e
törvény 88. §-ának (9) bekezdése alapján részére
használatra átengedett intézményi vagyon
használati jogát köteles a többcélú kistérségi
társulás részére átadni.
(M)

1993. évi LXXIX. törvény 89/A. § (3)

Közgyőlés

Ha a tulajdonában lévı közoktatási
intézménnyel az átvett kistérségi feladatot nem
kívánja a többcélú kistérségi társulás területén
ellátni, értesíti a többcélú kistérségi társulást,
amelynek kezdeményezésére az átvett kistérségi
feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon
használati jogát köteles a kistérségi társulás
részére átengedni.
(M)

1993. évi LXXIX. törvény 89/A. § (3)

Közgyőlés

A következı ülésén, de legkésıbb hatvan napon
belül köteles a kezdeményezésrıl dönteni.
(M)

1993. évi LXXIX. törvény 89/A. § (4)

Közgyőlés

A szakképzés-szervezési társulásba beléphet
minden olyan helyi önkormányzat, amely a
szakképzés feladataiban részt vevı iskolát tart
fenn. A szakképzés-szervezési társulásba történı
belépés feltétele, hogy az érintett elfogadja a
regionális fejlesztési és képzési bizottság által a
szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésben hozott döntéseket.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (2)

Közgyőlés

A szakképzés-szervezési társulás által ellátott
feladatok tekintetében a megyei önkormányzat
feladatellátási kötelezettsége a társulásban részt
vevı települési önkormányzatok illetékességi
területén megszőnik, és az e törvény 88. §-ának
(9) bekezdésében szabályozottak szerinti
feladatátvételre a szakképzés-szervezési társulás
válik jogosulttá.
(M)

1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (7)

Közgyőlés

Ha ki akar lépni a szakképzés-szervezési
társulásból, szándékát legalább egy tanítási évvel
korábban be kell jelentenie.
(M)

1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (10)

Közgyőlés

A kerületi önkormányzattal létrehozott társulás
keretében is elláthatja a szakképzés-szervezési
társulás feladatait.
(F)

1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (10)

Közgyőlés

Kezdeményezi az állandó helyettesítési rendszer
mőködtetésére együttmőködési megállapodás

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 8. § (3)

Közgyőlés

megkötését.
(F-M)
Meghatározza azt a mőködési (felvételi)
körzetet, amelyben élı gyermekek, tanulók
felvételét, átvételét az óvoda, iskola, nem
tagadhatja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Meghatározza a pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmény mőködési körzetét.
(FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Meghatározza az óvoda nyitvatartásának
rendjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közzéteszi az óvodák, iskolák mőködési
(felvételi) körzetét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A sajátos nevelési igényő gyermekek nevelését
ellátó óvoda, óvodai csoport, iskola, iskolai
tagozat, osztály, csoport, továbbá a logopédiai
intézet mőködési (felvételi) körzetének
megállapításhoz be kell szereznie a fıvárosi,
megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített szakvéleményét, továbbá az érdekelt
önkormányzatok véleményét.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 90. § (2)

Képviselı-testület

A több megyére, országrészre kiterjedıen a
sajátos nevelési igényő tanulók nevelését,
oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény
mőködési körzetének meghatározása elıtt be kell
szerezni a Minisztérium véleményét.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 90. § (3)

Közgyőlés

A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó
gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését és
oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény
mőködési körzetének meghatározása elıtt
beszerzi a fenntartótól függıen az érdekelt
települési, vagy területi kisebbségi
önkormányzat, térségi vagy országos feladatot
ellátó iskola esetén az országos kisebbségi
önkormányzat egyetértését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 90. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az oktatási miniszter egyidejő értesítésével
rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli
idıjárás, járvány, természeti csapás vagy más
elháríthatatlan ok miatt a megye, fıváros
területén a nevelési-oktatási intézmények
mőködetése nem lehetséges. A döntéséhez kivéve, ha a késlekedés jelentıs veszéllyel vagy

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (1) b)

Fıjegyzı

helyrehozhatatlan kárral járna - beszerzi az
érdekel önkormányzatok jegyzıinek véleményét.
(F-M)
Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feltételek fennállása esetén, az oktatási miniszter
egyidejő értesítésével - a településen mőködı
nevelési-oktatási intézményekben rendkívüli
szünetet rendel el. Intézkedése elıtt - kivéve, ha
a késlekedés jelentıs veszéllyel vagy
helyrehozhatatlan kárral járna - beszerzi az
érdekelt intézményfenntartók véleményét. Ha a
vélemény beszerzésére nem volt lehetıség,
intézkedésérıl azonnal értesíti az érdekelt
intézményfenntartókat.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (8)

Jegyzı

Közremőködik - az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint az érettségi vizsgák elıkészítésében,
megtartásában.
(MJV-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (2) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Közremőködik a közoktatási információs
rendszer mőködtetésében.
(MJV-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (2) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közoktatásról szóló törvény 91. §-a (2)
bekezdésének b) pontja alapján közremőködik a
KIR létrehozásához és mőködtetéséhez
szükséges adatok, információk győjtésében,
feldolgozásában. Évente egy alkalommal az
Oktatási Hivatal által meghatározott idıpontban
és formában a KIR-en keresztül összesítı
jelentést készít az illetékességi körébe tartozó
közoktatási feladatot ellátó intézmények
létesítéseirıl, adatainak módosításairól, illetve
megszőnéseirıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A felvételi körzethatárok megállapításáról,
illetve a megváltoztatásról szóló önkormányzati
döntést követı 30 napon belül megküldi a KIR
részére a kötelezı felvételt biztosító óvoda és
iskola körzethatárait tartalmazó jegyzıkönyvi
kivonatot, valamint az e rendelet 6. számú
mellékletének 3. pontjában meghatározott
adatokat a 11. §-ának (6) bekezdésében
meghatározottak szerint eljuttatja az Iroda
részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a fenntartó a (7) bekezdés e) pontja szerinti
feladatellátásának nem vagy részben tesz eleget,
nyilatkozatában köteles azt indokolni. A
nyilatkozatot hitelesíti.

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. §
(9)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Elkészíti és vezeti a nem helyi önkormányzatok
által fenntartott közoktatási intézmények
jegyzékét, és minden év augusztus 31-éig
megküldi a fıvárosi, megyei egészségbiztosítási
pénztárnak, továbbá a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményen keresztül
gondoskodik arról, hogy azt az érdekeltek
megtekinthessék.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (3)

Fıjegyzı

Közremőködik az óvodákban, iskolákban,
kollégiumokban folyó pedagógiai
tevékenységgel összefüggı mérési, értékelési
feladatok szervezésében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) a)

Jegyzı
Fıjegyzı

Ellátja a helyi önkormányzat fenntartásában
lévı közoktatási intézmény vezetıjének
kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati
eljárás lefolytatásával összefüggı elıkészítı
feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) d)

Jegyzı, Fıjegyzı

Tájékoztatja az illetékes szakértıi és
rehabilitációs bizottságot arról, hogy melyik az
az - e törvény 30. §-ának (1)-(2) bekezdésében
felsorolt - intézmény, amelyik rendelkezik a
sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló
különleges gondozásának ellátásához szükséges
feltételekkel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Segíti és ellenırzi a nevelési-oktatási
intézményeknek a tanuló- és gyermekbalesetek
megelızésére irányuló tevékenységét, a tanulóés gyermekbalesetek jegyzıkönyveit félévenként
megküldi a Mővelıdési és Közoktatási
Minisztériumba.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) f)

Jegyzı, Fıjegyzı

Közremőködik a közoktatás információs
rendszerének mőködtetésében, a fenntartói
irányítással összefüggı döntések, intézkedések
elıkészítésében, végrehajtásában, illetve
gyakorolja a fenntartói irányítás e törvényben
meghatározott jogosítványait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) g)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket
jogszabály a hatáskörébe, feladatkörébe utal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) h)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott
óvodák és általános iskolák nyilvántartásba

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (5)

Jegyzı

vételével, nyilvántartásból való törlésével,
továbbá a mőködés megkezdésének
engedélyezésével, az engedély visszavonásával
kapcsolatban hozott jogerıs határozatának egy
példányát megküldi a fıjegyzınek.
(K-V-MJV-FK)
Jogszabályban meghatározottak szerint igénybe
veszi, ennek hiányában megállapodás alapján
igénybe veheti az e törvényben szabályozott
névjegyzékekben szereplı szakértı, illetve a
pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó
intézmény közremőködését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tankötelezettség ideje alatt segítséget nyújt a
szülınek gyermeke iskolai elhelyezéséhez és
utaztatásához, ha a településen nem mőködik a
tankötelezettség végéig nevelı és oktató iskola.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (7) a)

Polgármester

Az óvodai nevelés keretében folyó iskolai
életmódra felkészítı foglalkozáson való
részvételre köteles, a tanköteles és a fejlesztı
felkészítés alá esı gyermekekrıl, tanulókról
nyilvántartást vezet, és figyelemmel kíséri az e
törvény 14. §-a (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott kötelezettségek teljesítését.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (7) b)

Jegyzı

Az óvodás és a tanköteles gyermekekrıl vezetett
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek
hiányában tartózkodási hely szerint illetékes
óvodának, általános iskolának.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (7) b)

Jegyzı

Bejelentésre vagy hivatalból elrendeli, hogy a
szülı gyermekével jelenjen meg a nevelési
tanácsadáson, illetıleg a szakértıi és
rehabilitációs bizottság vizsgálatán, amennyiben
arra a tankötelezettség teljesítése érdekében
szükség van.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (7) b)

Jegyzı

Megtéríti a kötelezı felvételt biztosító óvodába,
illetve a kötelezı felvételt biztosító iskolába való
utazás költségeit, továbbá szükség esetén
gondoskodik kísérı személyrıl a gyermek,
tanuló részére, ha az óvoda, iskola a településen
kívül található, és az óvodába, iskolába való
utaztatást az önkormányzat nem biztosítja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (9)

Képviselı-testület

Az Oktatási Minisztérium felkérésére a
nevelési-oktatási intézményében szakmai
ellenırzést, pedagógiai-szakmai mérést,

1993. évi LXXIX. törvény 93. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

átvilágítást, elemzést végeztet, és ennek
eredményérıl tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy
készítsen intézkedési tervet, ha az adott
iskolában folyó pedagógiai tevékenység az
országos mérés, értékelés eredményei szerint
nem éri el a jogszabályban meghatározott
minimumot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 99. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az intézkedési terv elkészítéséhez az
intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához jogszabályban meghatározottak szerint pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,
szakértı vagy más szakmai szervezet
közremőködését köteles igénybe venni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 99. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Dönt a közoktatási intézmény létesítésérıl,
gazdálkodási jogkörérıl, átszervezésérıl,
megszüntetésérıl, tevékenységi körének
módosításáról, nevének megállapításáról, az
óvodába történı jelentkezés módjáról, a nagyobb
létszámú gyermekek egy idıszakon belüli óvodai
felvételének idıpontjáról, az óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének meghatározásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Meghatározza a közoktatási intézmény
költségvetését, továbbá a kérhetı költségtérítés
és tandíj megállapításának szabályait, a szociális
alapon adható kedvezmények feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Meghatározza az adott nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi
az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést,
meghatározza az adott tanítási évben az
iskolában indítható osztályok, napközis
osztályok (csoportok), a kollégiumban
szervezhetı csoportok számát, továbbá
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A minıségirányítási programban
meghatározottak szerint mőködteti a
minıségfejlesztés rendszerét, továbbá
rendszeresen - ha jogszabály másképp nem
rendelkezik, négyévenként legalább egy
alkalommal - ellenırzi a közoktatási intézmény
gazdálkodását, mőködésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka
eredményességét, nevelési-oktatási
intézményben továbbá a gyermek- és

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és
gyermekbaleset megelızése érdekében tett
intézkedéseket.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Megbízza a közoktatási intézmény vezetıjét, és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) e)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti
és mőködési szabályzatát, minıségirányítási
programját, valamint a nevelési-oktatási
intézmény nevelési, illetve pedagógiai
programját, házirendjét, az általános mővelıdési
központ pedagógiai-mővelıdési programját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) f)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Értékeli a nevelési-oktatási intézmény
foglalkozási, illetve pedagógiai programjában
meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) g)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közoktatási intézmény megszüntetésével,
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének megállapításával, költségvetésének
meghatározásával és módosításával, vezetıjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggı döntése elıtt beszerzi az intézmény
alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az
iskolai szülıi szervezetnek (közösségnek), az
iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy
etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy
etnikai kisebbség nyelvén és magyarul nevelı és
oktató nevelési-oktatási intézmény esetén - ha
nem rendelkezik egyetértési joggal - a
fenntartótól függıen települési, vagy területi
kisebbségi önkormányzat, települési, területi
kisebbségi önkormányzat hiányában a kisebbség
helyi szószólója, illetıleg ennek hiányában az
adott kisebbség helyi egyesületének;
szakközépiskola és szakiskola esetén a fıvárosi,
megyei gazdasági kamara véleményét. Az e
bekezdésben meghatározott vélemény
kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetıvé kell tenni a véleményezési joggal
rendelkezık részére, amely a fenntartói döntés
meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény
kialakításához - az információk hozzáférhetıvé
tételének napjától számítva - legalább tizenöt
napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az e rendeletben és a közoktatásról szóló
törvény 102. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben
meghatározottak figyelembevételével dönt az

31/2005. (XII. 22.) OM rendelet 2. § (8)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

intézmény hivatalos nevérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az intézményét - a közoktatásról szóló törvény
102. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel - egyedi, megkülönböztetésre
alkalmas elnevezéssel látja el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

31/2005. (XII. 22.) OM rendelet 3. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A magyar nyelvi elıkészítés, illetve a nemzeti
vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és
oktatás iránti igényt évente köteles felmérni az
érdekelt települési, területi kisebbségi
önkormányzat, illetve az országos kisebbségi
önkormányzat bevonásával.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közoktatási intézmény részére új feladatot az
ellátáshoz szükséges feltételek biztosításával
állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Vizsgálhatja az iskolák pedagógiai
programjának jóváhagyásánál, hogy a helyi
tanterv az e törvény 46. §-ában foglaltak szerint
biztosítja-e az iskolaváltást, a tanuló átvételét az
általa fenntartott iskolákban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A nevelési-oktatási intézmény költségvetésében
gondoskodik az iskolaszék, a szülıi szervezet
(közösség), továbbá az iskolai, kollégiumi
diákönkormányzat mőködési feltételeirıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (8)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Nem állami, nem helyi önkormányzati
intézményfenntartó részére engedélyezheti a
székhely, telephely változását tanítási évben
(szorgalmi idıben), nevelési évben más, elıre
nem látható okból is. Ha a nem állami, nem helyi
önkormányzati intézményfenntartó három éven
belül másodszor kéri elıre nem látható okból a
székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, le
kell folytatnia az 1993. évi LXXIX. tv. 80. §ában szabályozott törvényességi ellenırzést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Legkésıbb az intézkedés tervezett végrehajtása
évének március utolsó munkanapjáig hozhat a
nevelési-oktatási intézmény átszervezésével,
fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével
összefüggı döntést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (11)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban,

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

kollégiumi nevelésben közremőködı nevelésioktatási intézmény, az érintett gyermekek,
tanulók ellátásában közremőködı pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény
a) létesítéséhez, megszüntetéséhez,
tevékenységi körének módosításához,
nevének megállapításához,
b) költségvetésének meghatározásához és
módosításához,
c) az intézményben folyó szakmai munka
értékeléséhez,
d) a szervezeti és mőködési szabályzat
jóváhagyásához,
e) nevelési programjának, pedagógiai
programjának, pedagógiai-mővelıdési
programjának, intézményi minıségirányítási
programjának jóváhagyásához és
végrehajtásának értékeléséhez
beszerzi a fenntartótól függıen az érintett
települési, vagy területi kisebbségi
önkormányzat, térségi és országos feladatot
ellátó közoktatási intézmény esetén az országos
kisebbségi önkormányzat egyetértését.
Kisebbségi oktatási intézményben [121. § (6)
bek.] - az elızıekben meghatározott
munkamegosztás szerint - be kell szerezni a
kisebbségi önkormányzat egyetértését a vezetı
megbízása és megbízásának megszüntetése elıtt
is.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A szervezeti és mőködési szabályzat, a házirend
és az intézményi minıségirányítási program
jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az
jogszabályt sért. Az intézményi
minıségirányítási program jóváhagyása
megtagadható akkor is, ha a végrehajtásához
szükséges feltételek nincsenek biztosítva,
továbbá ha nincs összhangban az önkormányzati
minıségirányítási programmal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 103. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha ötnél több nevelési-oktatási intézményt tart
fenn, és jogszabályváltozás vagy más ok miatt
valamennyi intézményének felül kell vizsgálnia
a szervezeti és mőködési szabályzatát,
házirendjét, nevelési programját, pedagógiai
programját, minıségirányítási programját,
ütemterv alapján meghatározhatja azt az
idıpontot, amikorra a nevelési-oktatási
intézménynek a benyújtást teljesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 103. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ellenırzés eredményeképpen felhívja a
közoktatási intézmény vezetıjét a
jogszabálysértı döntés orvoslására. Ha a felhívás

1993. évi LXXIX. törvény 104. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

nem vezet eredményre, a jogszabálysértı döntést
megsemmisíti, és a közoktatási intézmény
vezetıjét új döntés, illetve az elmulasztott
intézkedés meghozatalára utasítja. Ezeket a
rendelkezéseket a szervezeti és mőködési
szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén
is alkalmazni kell. Amennyiben az intézkedésre
nincs lehetıség, tájékoztatja a közoktatási
intézmény vezetıjét megállapításairól, s a helyes
eljárásról.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Értékelheti a nevelési, illetve pedagógiai
program végrehajtását, a közoktatási
intézményben folyó szakmai munka
eredményességét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 104. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A honlapján, annak hiányában a helyben
szokásos módon köteles nyilvánosságra hozni a
nevelési-oktatási intézmény munkájával
összefüggı értékelést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 104. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati intézkedési terv, illetve a
fıvárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy
az abban foglaltakra tekintettel önálló
intézkedési tervként meghatározza a gyermekek,
tanulók esélyegyenlıségét szolgáló
intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlıségi
intézkedési terv).
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Szakmai ellenırzést indíthat megyei, fıvárosi
szinten a megyei, fıvárosi fejlesztési terv, és az
oktatáspolitikai célkitőzések elıkészítése,
megvalósulásának megismerése céljából.
(F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 107. § (8) b)

Közgyőlés

Szakmai ellenırzést indíthat települési szinten a
helyi oktatáspolitikai célkitőzések elıkészítése,
megvalósulásuk megismerése céljából.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 107. § (8) c)

Képviselı-testület

A külföldön létesített tanulói jogviszonyról
igazolást állít ki.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXIX. törvény 108. § (3)

Jegyzı

Közalapítványt hoz létre a közoktatás fejlesztési tervben jóváhagyott - körzeti, térségi
és országos feladatainak támogatásához. Az
összeg felosztásába be kell vonni a fıvárosi,
megyei gazdasági kamarákat, a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartókat is.
(MJV-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 119. § (1)

Közgyőlés

Az általa fenntartott fogyatékosok ápoló,
gondozó otthonában és fogyatékosok
rehabilitációs intézményében, amelyek ellátják a
fejlesztı felkészítés feladatait is, 2010. augusztus
31-éig meg kell szervezni a fejlesztı iskolai
feladatot ellátó intézményegységet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 125. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ütemtervben foglaltak végrehajtásáért
felelıs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 128. § (17)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A tankötelezettség - 6. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti - kiterjesztésének
pedagógiai, jogi, pénzügyi és technikai feltételeit
fokozatosan meg kell teremteniük.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 129. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közoktatásról szóló törvény 129. §-ának (6)
bekezdésében foglaltak alapján az (1)-(4)
bekezdésben meghatározottaktól eltérı idıpontot
állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. §
(5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1993. évi LXXIX. törvény 133. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben
a) megállapítja azokat a szabályokat, amelyek
alapján az óvoda vezetıje, az iskola
igazgatója, a kollégium vezetıje dönt e
törvény 114. §-ában meghatározottakon kívüli
további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a
tandíj összegérıl, a tanulmányi eredmények
alapján járó és a szociális helyzet alapján
adható kedvezményekrıl, a nem magyar
állampolgárt terhelı tandíj elengedésérıl,
mérséklésérıl, továbbá szabályozhat a 121. §
(1) bekezdésének 14. alpontjában felsorolt
paragrafusok által meghatározott körben;
b) a szaktanácsadói névjegyzékbe való
felvételhez további követelményeket
határozhat meg, valamint meghatározhatja a
szaktanácsadói névjegyzékbe való felvétel
eljárási szabályait, az általa fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben
foglalkoztatott szaktanácsadók munkaidı
kedvezményeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben az e bekezdésben meghatározottak
szerint nem tud gondoskodni a nyolc
évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı
általános iskola tagintézménnyé történı
átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok
ellátásáról, a közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatal engedélyével tovább
mőködtetheti az iskolát.

(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a (3) bekezdés hatálya alá tartozó általános
iskola fenntartói jogát nem állami, nem helyi
önkormányzati intézményfenntartónak adja át, az
átadást követı tanévben, valamint az azt követı
négy tanéven át saját forrásaiból köteles az
átvevınek az iskola mőködéséhez , az éves
költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott
egyházi kiegészítı támogatásnak megfelelı
összeget megfizetni.
K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXIX. törvény 133. § (5)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Kijelöli - a fenntartóval egyetértésben - azokat a
középiskolákat, melyekben szeptember-október
hónapokban érettségi vizsgát lehet tenni.
(MJV-F-M)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megbízza az érettségi vizsgabizottság elnökét az
Országos vizsgáztatási névjegyzékben szereplık
közül.
(MJV-F-M)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kérdezıtanári megbízást ad azokban az
esetekben, amikor idegen nyelvbıl az emelt
szintő érettségi vizsgát államilag elismert
nyelvvizsgaként szervezik meg.
(MJV-F-M)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Közremőködik az Oktatási Hivatal vezetıje és a
vizsgabizottságot mőködtetı intézmény
megbízottja között a feladatlapok átadásában.
(V-MJV-FK)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/B.
§ (4)

Körzetközponti jegyzı

Közremőködik az írásbeli érettségi vizsga
lebonyolításában.

19/2007. (III. 23.) OKM rendelet 5. § (3),
4. melléklet;
24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 5. § (3),
4. melléklet

Körzetközponti jegyzı

Az igazgató illetve a vizsgabizottság elnökének,
a vizsga törvényes megtartását veszélyeztetı
eseményrıl szóló jelzése alapján - indokolt
esetben - megkeresi a minisztert intézkedés
kezdeményezése céljából.
(MJV-F-M)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 57. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az érettségi vizsga törvényes lefolytatása
céljából a következı intézkedéseket hozhatja:
a) új feladatlapokat, szóbeli tételeket igényel
illetve készíttet,
b) érettségi biztost küld a vizsga törvényes
lefolytatásának ellenırzésére,
c) az éretttségi biztos jelentése alapján az 57. §
(1) bekezdése szerint jár el.
(MJV-F-M)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 57. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(V-MJV-FK)

A vizsgabizottság döntése elleni törvényességi
kérelem tárgyában dönt. A döntést elızetesen
végrehajthatónak nyilvánítja.
(MJV-F-M)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 59. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nyilvántartásba vételrıl szóló határozatban
engedélyezi a feladatellátásban való
közremőködést.
(M-F)

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 7. § (7)

Fıjegyzı

A nem helyi önkormányzati közoktatási
intézményfenntartók tekintetében az 1993. évi
LXXIX. törvény 82. §-ának (1) bekezdésében
elıírt ellenırzési feladatait munkaterv alapján
végzi.
(M-F)

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 7. § (8)

Fıjegyzı

A fenntartói tevékenység törvényességi
ellenırzésének keretében különösen az e §-ban
meghatározottakat kell vizsgálnia.
(M-F)

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 7. § (8)

Fıjegyzı

Határozatban megállapítja a nem helyi
önkormányzat által fenntartott közoktatási
intézmény megszőnését, és elrendeli a
nyilvántartásból való törlését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 7. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

Nem közoktatási intézményekben ellátott korai
fejlesztés és gondozás, illetve fejlesztı
felkészítés tekintetében is gyakorolja a (8)-(9)
bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy
intézkedési jogosultsága csak az 1993. évi
LXXIX. törvényben meghatározott
tevékenységre terjed ki.

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 7. §
(10)

Fıjegyzı

Az e rendelet 1. § (1) bekezdésének d)
pontjában felsorolt nem önkormányzati
fenntartású nem közoktatási intézményekben
ellátott korai fejlesztés és gondozás, illetve
fejlesztı felkészítés tekintetében is gyakorolja a
(8)-(9) bekezdésben foglaltakat azzal az
eltéréssel, hogy intézkedési jogosultsága csak a
közoktatási törvényben meghatározott
tevékenységre terjed ki.
(M-F)

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 7. §
(10)

Fıjegyzı

Intézkedik, hogy a megfelelı nevelési-oktatási
intézmény rendelkezésre álljon, továbbá szükség
esetén megkeresi a fıvárosi, megyei fıjegyzıt,
hogy biztosítsa az utazó szakember hálózatból a
szükséges gyógypedagógust (terapeutát) vagy
más szakembert. Intézkedésérıl 30 napon belül
tájékoztatja a szakértıi és rehabilitációs
bizottságot.

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 14. §
(4)

Polgármester

(K-V-MJV-FK)
Döntése elıtt elrendelheti a gyermek, tanuló
folyamatos figyelemmel kísérését.
(K-V-MJV-FK)

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 21. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4)
bekezdésének e) pontja szerinti tájékoztatót
megküldi az e rendeletben elıírt határidıig az
illetékes szakértıi és rehabilitációs bizottság
részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 26. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közoktatási törvény 79. §-ának (1)-(5)
bekezdésében szabályozott, a nem helyi
önkormányzat által alapított nevelési-oktatási
intézmény mőködésének megkezdéséhez
szükséges engedély kiadásával kapcsolatos
eljárása keretében vizsgálja, hogy a nevelésioktatási intézmény mőködéséhez rendelkezésre
álló, illetve megteremthetı személyi, tárgyi,
munkavédelmi, közegészségügyi, pénzügyi
feltételek biztosítják-e a nevelı és oktató munka
folyamatos, hosszú távú, biztonságos,
egészséges, szakszerő megszervezését. A
határozatában feltünteti az alapító, a fenntartó
nevét, székhelyét, a nevelési-oktatási intézmény
nevét, székhelyét, típusát, tagozatát, telephelyét,
tagintézményét, alapfeladatait, iskola esetén az
évfolyamok számát, az oktatás munkarendjét,
szakképzés esetén az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározottak szerint a
szakképesítés megnevezését és azonosító számát,
alapfokú mővészetoktatás esetén a telephelyként,
intézményegységenként a mővészeti ágat,
tanszakot, azt a legmagasabb gyermek- és
tanulói létszámot, amelyet a nevelési-oktatási
intézmény fogadni képes.
(K-V-MJV-FK-F-M)

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 1993. évi LXXIX. törvény 80. § (1)-(2)
bekezdésében szabályozott ellenırzési feladatait
munkaterv alapján végzi. A fenntartói
tevékenység törvényességi ellenırzésének
keretében különösen az e §-ban foglaltakat kell
vizsgálni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

Határozatban megállapítja a nevelési-oktatási
intézmény megszőnését, és elrendeli a
nyilvántartásból való törlését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

Legkésıbb a nevelési-oktatási intézmény
tervezett indítása évének május utolsó
munkanapjáig nyújthatja be a jegyzıhöz,

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. §
(10)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

fıjegyzıhöz az intézmény mőködésének
megkezdéséhez szükséges engedély iránti
kérelmet.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A nem helyi önkormányzati fenntartók
tekintetében az 1993. évi LXXIX. törvény 82. §
(1) bekezdésében szabályozott ellenırzési
feladatait munkaterv alapján végzi. A fenntartói
tevékenység törvényességi ellenırzésének
keretében különösen az e §-ban foglaltakat kell
vizsgálni.
(M-F)

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 13. §
(6)

Fıjegyzı

Határozatban megállapítja a nem helyi
önkormányzat által fenntartott pedagógiai intézet
megszőnését, és elrendeli a nyilvántartásból való
törlését.
(M-F)

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 13. §
(7)

Fıjegyzı

Szakképzés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A szakképzéssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Jóváhagyja az általa fenntartott szakképzı
iskola együttmőködési megállapodását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVI. törvény 19. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az általa fenntartott szakképzı iskolában a
szakmai elméleti és a szakképzı iskolában
szervezett gyakorlati képzés költségeit - az 1990.
évi LXV. törvény szabályainak
figyelembevételével - biztosítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVI. törvény 54. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az általa fenntartott szakképzı iskola
költségvetésében biztosítja az 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál
szervezett gyakorlati képzés költségeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVI. törvény 54. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hatósági ármegállapítás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Hatósági ármegállapítással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Megállapítja a távhıszolgáltatás csatlakozási
díját és a lakossági távhıszolgáltatás díját.
(K-V-MJV-F)

1990. évi LXXXVII. törvény melléklet

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapítja a menetrend szerinti helyi
autóbuszközlekedés hatósági árát, valamint az
iskolák és tanintézetek által rendelt helyi
autóbusz különjáratok díját.
(K-V-MJV-F)

1990. évi LXXXVII. törvény melléklet

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapítja a menetrend szerinti
személyszállítás (villamos, fogaskerekő, troli,
metró, földalatti) és a helyiérdekő vasút hatósági
árát.
(K-V-MJV-F)

1990. évi LXXXVII. törvény melléklet
1991. évi XX. törvény 138. § (1) m)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles a hatósági ár megállapítója a kérelem,
illetve a kért adatok kézhezvételétıl számított 30
napon belül az ármegállapítást közzétenni vagy a
kérelem elutasításáról a kérelmezıt értesíteni.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi LXXXVII. törvény 10. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közzé kell tenni jogszabályban a hatósági árat,
valamint annak alkalmazási feltételeit.
(K-V-MJV-F-FK-F)

1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles tájékoztatni a lakosságot közvetlenül
érintı hatósági ár változtatásáról a hatósági ár
megállapítója, legkésıbb az ár
érvénybelépésével egyidejőleg.
(K-V-MJV-F-FK-F)

1990. évi LXXXVII. törvény 15. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megtiltja a jogszabályt sértı ár további
alkalmazását, és egyidejőleg kötelezi a
vállalkozót a jogszerő ár alkalmazására.
(K-V-MJV-F-FK-F)

1990. évi LXXXVII. törvény 16. § a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kötelezi a vállalkozót a hatósági árra vonatkozó
rendelkezések megsértésével elért többlet
árbevételnek a sérelmet szenvedett részére
történı visszatérítésére, ha pedig ennek személye
nem állapítható meg, az állam javára történı
befizetésére.
(K-V-MJV-F-FK-F)

1990. évi LXXXVII. törvény 16. § b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Meg kell küldeni a határozatot a Gazdasági
Versenyhivatalhoz a tisztességtelen piaci
magatartás tilalmáról szóló törvényben
szabályozott bírság kiszabása végett.
(K-V-MJV-F-FK-F)

1990. évi LXXXVII. törvény 18. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapítja az önkormányzati tulajdonú
víziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz díját.
(K-V-MJV-F)

1990. évi LXXXVII. törvény melléklet

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapítja az önkormányzati tulajdonú
víziközmő által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés díját.
(K-V-MJV-F)

1990. évi LXXXVII. törvény melléklet

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Távhıszolgáltatás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Távhıszolgáltatással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles
biztosítani a távhıszolgáltatással ellátott
létesítmények távhıellátását.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben határozza meg a távhıszolgáltató
és a felhasználó közötti jogviszony részletes
szabályait, valamint a hımennyiségmérés helyét,
ideértve a mérés technológiai helyét is.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) a), 43.
§ (2), 60. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ellátja a törvény által hatáskörébe utalt
ármegállapítói feladatokat, valamint rendeletben
határozza meg az áralkalmazási és díjfizetési
feltételeket. A szolgáltatói hıközponti, a
felhasználói hıközponti, valamint hıfogadó
állomási mérés közötti eltérésekre való
tekintettel külön díjalkalmazási feltételeket
határozhat meg ezen mérések esetére.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) b), 47.
§, 60. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ármegállapítás elıtt köteles a
fogyasztóvédelmi hatóság, továbbá a
felhasználói érdekképviseletek véleményét
kikérni. A véleményalkotáshoz szükséges
információkat az ármegállapítás elıtt 20 nappal
köteles a felhasználói érdekképviseletek
rendelkezésére bocsátani.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) b), 60.
§ (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben kijelöli azokat a területeket, ahol
területfejlesztési, környezetvédelmi és levegıtisztaságvédelmi szempontok alapján célszerő a
távhıszolgáltatás fejlesztése.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) c), 60. §
(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapítja a távhıszolgáltatás
szüneteltetésének és a felhasználók
korlátozásának feltételeit, a korlátozás szabályait
és sorrendjét, valamint a távhıszolgáltató azzal
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) d), 41.
§ (1), 60. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben határozza meg az új vagy növekvı
távhıigénnyel jelentkezı felhasználási hely
tulajdonosától kérhetı csatlakozási díjat.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) e), 34. §
(4), 60. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben határozza meg a szolgáltatói
hıközpontok e törvényben elıírt
megszüntetésének, illetve a szolgáltatói
hıközpontot kiváltó berendezések létesítésének
forrását, határidejét és egyéb feltételeit.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) f), 60. §
(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben határozza meg az e törvény 43. §
(3) bekezdésében foglaltak megvalósításának
módját és határidejét.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) g), 60.
§ (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kiadja, módosítja vagy visszavonja az
illetékességi területén, az e törvény hatálya alá
tartozó távhıtermelı létesítmény létesítési és
mőködési engedélyét minden olyan esetben,
amely nem a Hivatal engedélyezési hatáskörébe
tartozik.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kiadja, módosítja vagy visszavonja az e törvény
hatálya alá tartozó, az illetékességi területén
bejegyzett távhıszolgáltató mőködési
engedélyét.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megküldi véleményezésre a távhıszolgáltató
üzletszabályzatát a fogyasztóvédelmi
hatóságnak.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Jóváhagyja a b) pont alapján engedélyezési
hatáskörébe tartozó távhıszolgáltató által
kidolgozott üzletszabályzatot.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § d)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ellenırzi az engedélyezési hatáskörébe tartozó,
illetékességi területén mőködı távhıtermelık és
távhıszolgáltatók tevékenységét az ellátás
biztonsága, a mőködés hatékonysága és a
mőködési engedélyben elıírt feltételek, valamint
az üzletszabályzatban foglaltak betartása
szempontjából.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Jogosult az engedélyestıl ellenırzési
feladatainak teljesítése érdekében, annak
mértékéig eseti és rendszeres információt kérni,
az engedélyhez kötött tevékenységgel
kapcsolatos iratokba betekinteni az e) pontnak
megfelelı terjedelemben, azokról másolatot,
kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot
tartalmazó iratokat is.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § f)

Jegyzı, Fıjegyzı

Határozatában elrendelheti - az 51. § (8)
bekezdésében foglalt esetekben - a felhasználási
helyre történı bejutást.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § g)

Jegyzı, Fıjegyzı

Határozatát az energiaellátás folyamatos
biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet
nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 7. § h)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megküldi elızetes véleményezésre a
fogyasztóvédelmi hatóságnak és a felhasználói
érdek-képviseleteknek a távhıszolgáltatást
érintı képviselı-testületi elıterjesztések
tervezetét.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 10. § a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ellenırzi a távhıszolgáltató ármeghatározó
tényezıinek, költségeinek indokoltságát.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 10. § b)

Jegyzı, Fıjegyzı

2005. évi XVIII. törvény 20. § (1) a)-b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az engedély visszavonásával egyidejőleg új
engedélyest kell kijelölni.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 20. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A felszámolás vagy végelszámolás esetén, vagy
ha az engedélyben foglalt tevékenységet nem az
engedélyben meghatározott módon folytatják és
az a távhıellátás jelentıs zavarát idézheti elı, a
folyamatos ellátásra más engedélyest is
kijelölhet.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 20. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Más engedélyes kijelölése esetén az engedélyest
kötelezheti arra, hogy az engedélyezı által
meghatározott, a folyamatos és biztonságos
távhıtermeléshez és szolgáltatáshoz szükséges
eszközeit a kijelölt engedélyesnek
ellenszolgáltatás ellenében üzemeltetésre adja át,

2005. évi XVIII. törvény 20. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A mőködési engedélyt köteles visszavonni:
a) ha az engedélyes nem tesz eleget törvényes,
illetve a mőködési engedélyben elıírt
kötelezettségeinek, vagy tevékenységét
megszünteti;
b) ha az engedélyes a távhıtermelıi vagy a
szolgáltatói berendezést felhívás ellenére a
távhıszolgáltatás biztonságát, az élet-, az
egészség- és a vagyonbiztonságot, a
környezetet, továbbá a felhasználói érdekeket
súlyosan veszélyeztetı módon üzemelteti,
illetve a mőködési engedélyben elıírt
kötelezettségeinek - erre irányuló felszólítás
után - nem tesz eleget.
(K-V-MJV-F)

és a tevékenység gyakorlásához szükséges
nyilvántartásokat, adatokat bocsássa
rendelkezésre.
(K-V-MJV-F)
A (4)-(5) bekezdések alapján hozott
határozatainak fellebbezésre tekintet nélküli
végrehajtását rendelheti el, az energiaellátás
folyamatos biztosítása érdekében.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 20. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A használati jog alapítását és a fizetendı
kártalanítás mértékét határozattal állapítja meg
az épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
meghatározott módon.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 28. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 51. § (3) bekezdés esetére rendeletében
csökkentett mértékő szolgáltatási kötelezettséget
írhat elı a távhıszolgáltatónak.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 51. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Elrendelheti a távhıszolgáltató bejutását a
felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve
díjfizetı nem teszi lehetıvé:
a) a távhı-elszámolási vagy költségmegosztó
mérıeszköz leolvasását, ellenırzését,
b) szerzıdésszegés vagy szabálytalan vételezés
esetén a távhıszolgáltatás felfüggesztését,
illetve
c) a felhasználói berendezés ellenırzését.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 51. § (8) a)-c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 51. § (8) bekezdés szerinti határozatát az
energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá
nyilváníthatja.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 51. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

A Távhı-szolgáltatási Közüzemi Szabályzatban
foglaltakkal összefüggésben rendeletben további
részletes szabályokat határozhat meg.
(K-V-MJV-F)

2005. évi XVIII. törvény 52. § (2), 60. §
(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hıtermelı létesítmények létesítési és a
vezetékjog engedélyezési eljárásában
szakhatóságként mőködik közre elsı fokon a
fıvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában
lévı helyi közutak esetében.
(F)

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1.
melléklet

Fıjegyzı

A hıtermelı létesítmények létesítési és a
vezetékjog engedélyezési eljárásában
szakhatóságként mőködik közre elsı fokon az
építésügy területén.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1.
melléklet

Jegyzı
Fıjegyzı

(K-V-MJV-F)

Közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az eljárása során köteles megtartani és
másokkal is megtartatni a jogszabályok
rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban
elıírt célok megvalósítása érdekében,
mérlegelési és méltányossági jogkörét a
jogalkotó által meghatározott szempontok
figyelembevételével és az adott ügy egyedi
sajátosságaira tekintettel gyakorolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 1. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A nem jogszabályszerő eljárással az ügyfélnek
okozott kárt a polgári jog szabályai szerint
megtéríti.

2004. évi CXL. törvény 4. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletében meghatározhatja, milyen eljárási
cselekmények nem gyakorolhatók elektronikus
formában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében meghatározhatja a hatáskörébe
tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti
hivatalos nyelvét.
(K)

2004. évi CXL. törvény 9. § (2)

Képviselı-testület

A kisebbség nyelvén benyújtott kérelmet
magyar nyelvő és az ügyfél kérésére a
kérelemben használt nyelvre lefordított
határozattal kell elbírálnia. Ebben az eljárásban
viseli a fordítási és tolmácsolási költséget.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 9. § (3), 11. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha nem magyar állampolgárságú, a magyar
nyelvet nem ismerı személy ügyében - ideértve
a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet megbízásából eljáró
természetes személyt is - magyarországi
tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít
azonnali intézkedéssel járó eljárást, vagy a
természetes személy ügyfél azonnali
jogvédelemért fordul hozzá, köteles
gondoskodni arról, hogy az ügyfelet joghátrány
ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt.
Ebben az eljárásban viseli a fordítási és
tolmácsolási és a jeltolmácsolási költséget.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 10. § (1), 11. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A jogelıd kérelmére indult eljárásban a

2004. évi CXL. törvény 16. § (2)

Önkormányzati hatóság

(K-V-MJV-FK-F-M)

jogutódlásról, a jogutód kérelme alapján,
végzésben dönt.

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A jogerıs határozattal megállapított
kötelezettség esetén - indokolt esetben a
teljesítési határidı egy alkalommal történı
meghosszabbításával - lehetıséget kell adnia a
jogutódnak a kötelezettség önkéntes teljesítésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 16. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Jogutód hiányában a jogszabálysértı, illetve a
közérdeket sértı vagy veszélyeztetı állapot
megszüntetésérıl hivatalból intézkedik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 16. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles gondoskodni az eljárás során
megismert, törvény által védett titok (a
továbbiakban: védett adat) és a hivatás
gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban:
hivatásbeli titok) megırzésérıl és a személyes
adatok védelmérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 17. § (1), 5. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az
iratokba való betekintés engedélyezésénél, a
tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a
döntésnek hirdetményi úton való közlésénél gondoskodik arról, hogy a védett adat és a
hivatásbeli titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne
juthasson illetéktelen személy tudomására, és a
személyes adatok védelme biztosított legyen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 17. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Jogosult - hatáskörének keretei között - a
feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban
meghatározott védett adat, továbbá törvényben
meghatározott esetben személyes adat
megismerésére és kezelésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 17. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárás során a birtokába került védett adatot,
hivatásbeli titkot, továbbá személyes adatot - az
ugyanazon ügyben folyó, e törvényben
szabályozott eljárások kivételével - csak akkor
továbbíthat más szervhez, ha ezt törvény
megengedi, vagy ha az érintett ehhez
hozzájárult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 17. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Magyar állampolgár, Magyarországon
nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezet ügyfél
hatósági ügyében - amennyiben az Unió jogi
aktusa, törvény vagy nemzetközi szerzıdés

2004. évi CXL. törvény 18. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

eltérıen nem rendelkezik - illetékességi területén
eljár.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve
külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet,
akkor hatósági ügyében - amennyiben
nemzetközi szerzıdés vagy az adott ügyfajtára
irányadó különös eljárási szabály eltérıen nem
rendelkezik - illetékességi területén eljár, feltéve
hogy az eljárásban az Unió jogi aktusát, illetve
magyar jogszabályt kell alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 18. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Önkormányzati hatósági ügyben elsı fokon
eljár. Ezt a hatáskörét önkormányzati
rendeletben a közgyőlés elnökére, a
polgármesterre, a fıpolgármesterre, a
részönkormányzat testületére, a képviselıtestület bizottságára, illetve törvényben
meghatározottak szerint létrehozott társulásra
ruházhatja át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 19. § (2), 173. §
(4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hatáskörét vagy annak gyakorlását törvényben meghatározott kivétellel - más
hatóságra nem ruházhatja át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 19. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi
területén köteles eljárni.

2004. évi CXL. törvény 20. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kijelölt hatóságként az ügyben irányadó
ügyintézési határidın belül köteles érdemi
határozatot hozni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 20. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hatósági igazolvánnyal vagy hatósági
bizonyítvánnyal (adatigazolással), hatósági
nyilvántartás-vezetéssel, illetve hatósági
ellenırzéssel kapcsolatos hatósági ügyben az
ismételten mulasztó hatóság a felügyeleti szerv
felhívására legkésıbb tizenöt napon belül köteles
eleget tenni elmulasztott kötelezettségének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 20. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha önkormányzati hatósági ügyben
határozathozatali kötelezettségét elmulasztotta,
az ügyfél kérelmére vagy hivatalból a
közigazgatási hivatal vezetıje felhívja a
mulasztó tisztségviselıt vagy testületet, hogy
soron kívül, illetve a testület legközelebbi
ülésén, de legkésıbb harminc napon belül

2004. évi CXL. törvény 20. § (5)

Önkormányzati hatóság

(K-V-MJV-FK-F-M)

határozzon. A döntésre jogosult a döntés várható
idıpontjáról a közigazgatási hivatal vezetıjének
felhívásától számított öt napon belül értesíti az
ügyfelet.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A 2004. évi CXL. törvény 21. § (2)
bekezdésben meghatározott ügyekben a
döntéshozatal elıtt kikéri annak a hatóságnak az
üggyel kapcsolatos véleményét, amely a
kijelölés hiányában az ügyben illetékes lenne.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 21. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Több illetékes hatóság közül eljár, ha nála az
eljárás elıbb indult meg (megelızés).

2004. évi CXL. törvény 21. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha megállapítja, hogy az ügyben más hatóság a
megelızés alapján már eljárt vagy más hatóság
elıtt eljárás van folyamatban, saját eljárását
végzéssel megszünteti, illetve szükség esetén a
döntést visszavonja, és errıl a korábban, illetve a
folyamatban lévı ügyben eljáró hatóságot és az
ügyfelet értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 21. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A joghatóságát - ezzel összefüggésben az
alkalmazandó jogot -, valamint hatáskörét és
illetékességét az eljárás minden szakaszában
hivatalból vizsgálja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 22. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Hatáskör vagy illetékesség hiányában a
kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az
ügyfél egyidejő értesítése mellett haladéktalanul, de legkésıbb a kérelem
megérkezésétıl, folyamatban levı ügyben a
hatáskör és illetékesség hiányának
megállapításától számított öt napon belül átteszi
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı
hatósághoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 22. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Hivatalból köteles megtenni - tekintet nélkül a
joghatóságára, valamint a hatáskörére és az
illetékességére - azt az ideiglenes intézkedést,
amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan
kárral vagy veszéllyel járna.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 22. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ideiglenes intézkedésérıl - végzése
megküldésével - haladéktalanul, de legkésıbb öt
napon belül értesíti az ügyfelet, továbbá a
joghatósággal és hatáskörrel rendelkezı illetékes
hatóságot, amely az ideiglenes intézkedés

2004. évi CXL. törvény 22. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

szükségességét felülvizsgálja, és szükség esetén
megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedést.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha ugyanabban az ügyben
a) több hatóság állapította meg hatáskörét vagy
illetékességét,
b) több hatóság állapította meg hatáskörének
vagy illetékességének hiányát, és emiatt az
eljárás nem indulhat meg vagy nincs
folyamatban,
c) több illetékes hatóság elıtt indult az eljárás,
és a megelızés alapján nem lehet eldönteni,
hogy melyik hatóság jogosult az eljárásra,
az érdekelt hatóságok kötelesek egymás között
haladéktalanul, de legkésıbb az eljárás
megindítására irányuló kérelem érkezésétıl,
illetve a tudomásszerzéstıl számított nyolc
napon belül megkísérelni a vita eldöntését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 23. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az egyeztetés sikerrel járt, az a hatóság,
amely a továbbiakban nem jár el, az elıtte
folyamatban lévı eljárást végzéssel megszünteti,
az eljárás során hozott döntését visszavonja,
egyúttal az ügy iratait és bizonyítékait átteszi az
eljárást lefolytató hatósághoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 23. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az illetékességi területén kívül akkor végezhet
eljárási cselekményt, ha ezt törvény vagy
kormányrendelet lehetıvé teszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 25. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A fıváros egész területén végezhet eljárási
cselekményt.

2004. évi CXL. törvény 25. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 25. § (2)

Megyei jogú város kerületi
hivatalának vezetıje

2004. évi CXL. törvény 26. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(FK)
A megyei jogú város egész területén végezhet
eljárási cselekményt.
(MJV)
Jogsegélyt kérhet, ha
a) illetékességi területén kívül kell valamely
eljárási cselekményt elvégezni, illetve azt az
ügyfél jogos érdeke vagy a
költségtakarékosság indokolttá teszi,
b) feladatának ellátásához olyan adat vagy
ténybeli ismeret szükséges, amely a
megkeresett hatóság nyilvántartásából, illetve
irataiból szerezhetı meg,
c) feladatának ellátásához olyan irat vagy más
bizonyíték szükséges, amely a megkeresett
hatóságnál (állami, önkormányzati szervnél)
van, vagy onnan szerezhetı meg.

(K-V-MJV-FK-F-M)
A 2004. évi CXL. törvény 26. § (1) bekezdés b)
és c) pontjában meghatározott esetben a
megkeresésben meg kell jelölni az adat, irat, más
bizonyíték felhasználásának célját, valamint azt,
hogy a személyes adat beszerzésére törvény
alapján vagy az ügyfél kérelmére és írásbeli
hozzájárulásával kerül sor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 26. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Megkeresett hatóságként csak akkor tagadhatja
meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az
jogszabályba ütközik. Amennyiben a jogsegély
nyújtására más szerv jogosult, a megkeresést
haladéktalanul, de legkésıbb a megkeresés
megérkezésétıl számított öt napon belül e
hatósághoz továbbítja, és errıl egyidejőleg
tájékoztatja a megkeresı hatóságot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 26. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A jogsegély iránti kérelmet a 2004. évi CXL.
törvény 26. § (1) bekezdés b) és c) pontjában
szabályozott esetben nyolc napon belül, az a)
pontjában szabályozott esetben pedig tizenöt
napon belül kell teljesíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 26. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a Magyar Köztársaságnak valamely
állammal közigazgatási jogsegélyegyezménye
van, vagy annak hiányában az államok között
viszonossági gyakorlat áll fenn, vagy többoldalú
nemzetközi szerzıdés ezt lehetıvé teszi, továbbá
együttmőködési megállapodás alapján jogsegély
érdekében külföldi hatósághoz fordulhat, illetve
- ha ez nem ütközik magyar jogszabályba teljesíti a külföldrıl érkezı jogsegélykérelmet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 27. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A nemzetközi jogsegélyügyben közvetlenül
érintkezik a külföldi hatósággal. Ha nem ismert
elıtte, hogy a jogsegélykérelem teljesítése az
érintett külföldi állam melyik hatóságának
hatáskörébe tartozik, a kérelmet felügyeleti
szervén keresztül a Külügyminisztériumhoz
juttatja el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 27. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a külföldrıl érkezı jogsegélykérelem
teljesítésére nem jogosult, a megkeresést
haladéktalanul, de legkésıbb az érkezéstıl
számított öt napon belül átteszi a hatáskörrel
rendelkezı illetékes hatósághoz, és errıl a
megkeresı felet egyidejőleg tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 27. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az Unió jogi aktusa vagy nemzetközi
szerzıdés eltérıen nem rendelkezik, megtagadja
a külföldi megkeresés teljesítését, ha az sértené
a) a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági
érdekeit vagy a közbiztonságot,
b) az ügyben érintett személy alapvetı jogát,
c) a védett adat megırzéséhez főzıdı érdekeket,
és annak továbbítását jogszabály nem teszi
lehetıvé, vagy a továbbításához a
jogszabályban elıírt feltételek nem állnak
fenn.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 28. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A külföldi megkeresés teljesítésének
megtagadásáról és annak okáról a megkeresı
felet haladéktalanul tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 28. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Szükség esetén az illetékes minisztérium,
országos hatáskörő szerv állásfoglalását kéri,
annak megállapításához, hogy a külföldi
megkeresés teljesítése sérti-e a Magyar
Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit vagy a
közbiztonságot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 28. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elsı fokú közigazgatási hatósági eljárás szabályai
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Köteles a hatáskörébe tartozó ügyben
illetékességi területén hivatalból megindítani az
eljárást,
ha
a) ezt jogszabály elıírja,
b) erre felügyeleti szerve utasította, a bíróság
kötelezte,
c) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı
helyzetrıl szerez tudomást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 29. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha törvény vagy kormányrendelet eltérıen nem
rendelkezik, az eljárás
megindításáról
a) a hivatalból indult eljárásban az ismert
ügyfelet az eljárás megindításától,
b) a kérelemre indult eljárásban az ismert
ellenérdekő, illetve érintett ügyfelet a kérelem
beérkezésétıl számított öt napon belül értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 29. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az értesítést csak akkor mellızheti, ha
a) az veszélyeztetné az eljárás eredményességét,
b) az egyszerő megítéléső, a tényállás elızetes

2004. évi CXL. törvény 29. § (4)
Önkormányzati hatóság

tisztázását nem igénylı ügyben az eljárás
megindítása után azonnal sor kerül az érdemi
határozat meghozatalára,
c) ellenırzésre feljogosított hatóságként az adott
tárgyban folyamatosan lát el az érintettnél
ellenırzési feladatot,
d) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági,
közbiztonsági okból jogszabály kizárja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a
2004. évi CXL. törvény 15. § (2) és (5)
bekezdése esetében, valamint ha az eljárás
egyébként jelentıs számú ügyfelet érint, az
ügyfeleket az eljárás megindításáról hirdetményi
úton, továbbá közhírré tétel útján (helyben
szokásos módon, a helyi lapban stb.) értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 29. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha ezt az
ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétıl számított öt
napon belül az ügyfelet értesíti az ügy iktatási
számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidırıl, ügyintézıjérıl és az
ügyintézı hivatali elérhetıségérıl. Ha a kérelem
elektronikus úton érkezett, a tájékoztatást
elektronikus úton, három napon belül adja meg.
Ebben az esetben az értesítés a fentieken
túlmenıen tartalmazza a kapcsolattartás
elektronikus levélcímét is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 29. § (9)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc
napon belül végzéssel elutasítja, ha

2004. évi CXL. törvény 30. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a) az eljárásra magyar hatóságnak nincs
joghatósága,
b) a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem
illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye,
továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges
adatok a kérelembıl hiányoznak, és azok
hivatalból sem állapíthatóak meg,
c) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra
irányul,
d) jogszabály az igény érvényesítésére határidıt
állapít meg, és a kérelem elkésett,
e) a hatóság az ügyet érdemben már elbírálta, és
változatlan tényállás és jogi szabályozás
mellett ugyanazon jog érvényesítésére
irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és
újrafelvételnek nincs helye, feltéve hogy a
kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását
jogszabály nem zárja ki,
f) a kézbesítési vélelem megdöntése iránti
kérelmet késedelmesen terjesztették elı,
g) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy

az ügy nem hatósági ügy.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az eljárást végzéssel megszünteti, ha
a) a 30. § alapján a kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasításának lett volna helye, az
elutasítási ok azonban az eljárás megindítását
követıen jutott a hatóság tudomására,
b) az ügy tárgyát képezı vagyontárgy
megsemmisült vagy olyan mértékben
károsodott, hogy az eljárás okafogyottá vált,
c) az eljárás kérelemre indult és az ügyfél az
érdemi határozat jogerıre emelkedése elıtt
kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás
hivatalból is megindítható, és a hatóság az
eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az
eljárásban több kérelmezı vesz részt, és nem
mindegyikük vonta vissza kérelmét,
d) az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet
megszőnése következtében okafogyottá vált,
és eljárásbeli jogutódlás sem következett be,
e) az eljárást hivatalból indították vagy
folytatták, és az eljárás folytatására okot adó
körülmény már nem áll fenn,
f) az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a
képviselı visszautasítása esetén a hatóság
felhívása ellenére nem gondoskodik a
képviselet-ellátásra alkalmas személy
meghatalmazásáról vagy nem jár el
személyesen,
g) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a
továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe
tartozik.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az eljárást végzéssel megszüntetheti:
a) ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a
hiánypótlásra való felhívásnak nem tett
eleget, és az erre megállapított határidı
meghosszabbítását sem kérte, illetve
nyilatkozattételének elmaradása
megakadályozta a tényállás tisztázását,
b) ha a hatósági eljárásért illetéket vagy
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és az
ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság
erre irányuló felhívása ellenére nem tesz
eleget és költségmentességben sem részesül.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az eljárás megszüntetésérıl öt napon belül
értesíti mindazokat, akiket az eljárás
megindításáról értesített.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 31. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 31. § (2)-(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 31. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés
elızetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás
más szerv hatáskörébe tartozik, vagy
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel
szorosan összefüggı más hatósági döntése
nélkül megalapozottan nem dönthetı el, továbbá
ha a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv
álláspontját is be kell szerezni, az eljárást
felfüggeszti. Amennyiben a más szerv elıtti
eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre ıt
megfelelı határidı kitőzése mellett felhívja. Ha
az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, az
eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló
adatok alapján dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 32. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a
hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági
döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati
kérelmet terjesztettek elı, az eljárást
felfüggesztheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 32. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárás az ügyfél kérelmére akkor
függesztheti fel,
ha
a) azt jogszabály nem zárja ki, és
b) nincs ellenérdekő ügyfél vagy az ellenérdekő
ügyfél az eljárás felfüggesztéséhez hozzájárul,
vagy az ellenérdekő ügyfél érdekét az nem
érinti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 32. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig a
folyamatban levı eljárást a kérelmezı ügyfél
kiesése esetén felfüggeszti, egyéb esetekben
felfüggesztheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 32. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Olyan ügyfajtákban, amelyekben a
szakvélemény elkészítése hosszabb idıt vesz
igénybe jogszabály lehetıvé teheti, hogy a
szakértı kirendelésekor, illetve a szakvélemény
kérésekor az eljárást a szakvélemény
megérkezéséig felfüggessze.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 32. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Olyan ügyfajtákban, amelyekben a
szakvélemény elkészítése hosszabb idıt vesz
igénybe jogszabály lehetıvé teheti, hogy a
szakértı kirendelésekor, illetve a szakvélemény
kérésekor az eljárást a szakvélemény
megérkezéséig felfüggessze.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 32. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárás felfüggesztése esetén is dönthet úgy,
hogy a folyamatban lévı eljárási cselekményeket
és az azok teljesítésére megállapított határidıket
az eljárás felfüggesztése nem érinti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 32. § (9)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az érdemi határozatot a kérelemnek az eljárásra
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı
hatósághoz történı megérkezése napjától, illetve
az eljárás hivatalból történı megindításának
napjától számított harminc napon belül kell
meghozni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 33. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı
helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a
közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az
érdemi határozatot soron kívül hozza meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 33. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatáskörébe tartozó ügyben az harminc napon
belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidı
letelte utáni elsı testületi ülésen, legkésıbb
azonban hatvan napon belül határoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 33. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha azt törvény nem zárja ki, az ügyintézési
határidıt indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb harminc - kiskorú ügyében legfeljebb
tizenöt - nappal meghosszabbíthatja. Errıl
értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az
eljárás megindításáról értesített.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 33. § (7)

Önkormányzati hatóság
vezetıje
Jegyzı, Fıjegyzı

Indokolt esetben, mint a szakhatóság vezetıje az
ügyintézési határidıt egy alkalommal tizenöt
nappal meghosszabbíthatja, és errıl az ügyfelet
és a megkeresı hatóságot értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 33. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálnia akkor
is,
ha az nem egyezik az ügyfél által használt
elnevezéssel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 34. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Mellékletként nem kérheti az ügyféltıl
szakhatósági állásfoglalás csatolását.

2004. évi CXL. törvény 36. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 36. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok
kivételével az ügyféltıl nem kérheti olyan adat
igazolása, amelyet valamely hatóság

jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának
tartalmaznia kell, és a személyes adatok
tekintetében az adat továbbítását az adott ügy
elbírálásához szükséges célból törvény lehetıvé
teszi vagy az ügyfél saját személyes adat
tekintetében ezt kéri.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A kérelem megérkezését követıen
haladéktalanul ellenırzi, hogy a kérelem
megfelel-e a 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) és
(2), továbbá a 36. § (1) és (3) bekezdésében
foglalt követelményeknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 37. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be,
a kérelem beérkezésétıl számított nyolc napon
belül - megfelelı határidı megjelölése és a
mulasztás jogkövetkezményeire történı
figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 37. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A természetes személy ügyfél nála elıterjesztett
kérelmét öt napon belül továbbítja a hatáskörrel
rendelkezı illetékes hatósághoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 38. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél, a tanú, a szakértı meghallgatásáról, a
szemle lefolytatásáról, a helyszíni ellenırzésrıl
és a tárgyalásról, valamint a szóban elıterjesztett
kérelemrıl jegyzıkönyvet vagy hangfelvételt,
vagy kép- és hangfelvételt készít, kivéve a 2004.
évi CXL. törvény 39. § (5)-(6) bekezdésben
foglalt eseteket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 39. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Hivatalos feljegyzésben rögzíti az olyan eljárási
cselekményt, amelyrıl nem készül jegyzıkönyv
vagy hangfelvétel, vagy kép- és hangfelvétel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 39. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, az eljáró
személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja,
és indokolt esetben írásbeli meghatalmazást
kérhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 40. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles megvizsgálni a jogi személy és a jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezet
képviselıjének, az ügyvédnek és az
ügygondnoknak a képviseleti jogosultságát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 40. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha az
nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására,
vagy ha képviseleti jogosultságát az erre

2004. évi CXL. törvény 40. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

irányuló felhívás ellenére sem igazolja, továbbá
ha a képviseletet jogszabályi felhatalmazás
nélkül, rendszeresen, anyagi haszonszerzésre
törekedve kívánja ellátni. A képviselı
visszautasítása esetén felhívja az ügyfelet, hogy
járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a
képviselet ellátására alkalmas, írásbeli
meghatalmazással rendelkezı képviselırıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ügygondnok kirendelését kezdeményezi a
gyámhatóságnál a természetes személy ügyfél
részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy
nem tud az ügyben eljárni, és nincs törvényes
képviselıje vagy meghatalmazottja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 40. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A természetes személy ügyfél részére, ha
ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az
ügyben eljárni, és nincs törvényes képviselıje
vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság
kezdeményezésére ügygondnokot rendel ki.
(V-MJV-FK)

2004. évi CXL. törvény 40. § (5)

Gyámhatóság

Ha jogszabály lehetıvé teszi, a nagyszámú
ügyfelet érintı eljárásban - lehetıleg az ügy
tárgyához igazodó - felsıfokú végzettségő
hatósági közvetítıt vehet igénybe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 41. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Hivatalból vagy az ügyfél kérelmére dönt a
hatósági közvetítı igénybevételérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kérelemre indult eljárás esetén a hatóság a
hatósági közvetítı kirendelésérıl szóló végzés
meghozatala elıtt köteles meghallgatni az eljárás
megindítását kérelmezı ügyfelet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Másik hatósági közvetítı kirendelése iránt
intézkedik

179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 9. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 10. §

Önkormányzati hatóság

a) a 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) és
(2)
bekezdésben meghatározott esetekben;
b) ha a 2004. évi CXL. törvény 41. §-ának (2)
bekezdése szerinti kizárási ok fennállását
hivatalból észleli;
c) ha a hatósági közvetítı nem látja el feladatát;
d) ha az eljárás idıtartama alatt a hatósági
közvetítıt a közigazgatási hivatal törölte a
nyilvántartásból.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Értesíti a hatósági közvetítıt mindazokról az

eljárási cselekményekrıl, amelyekre az
ügyfeleket idézte, vagy részükre a 2004. évi
CXL. törvény 49. §-a alapján értesítést küldött.
A végzéseket és a határozatokat a hatósági
közvetítıvel is közli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatósági közvetítı a neki felróható okból
nem teljesíti feladatát, eljárási bírsággal
sújthatja, és a felmerült költségek viselésére
kötelezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 41. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatóság vezetıjének haladéktalanul, de
legkésıbb az ok felmerülésétıl számított három
napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben
kizárási ok áll fenn.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 43. § (1)

Ügyintézı
Kiadmányozó

A kizárás tárgyában - az ügyfél által bejelentett
kizárási okról végzésben - dönt, szükség esetén
más ügyintézıt jelöl ki, továbbá arról is dönt,
hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási
cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintézı
járt el. Az ügyintézı kizárása tárgyában való
döntésre feljogosíthatja a belsı szervezeti egység
vezetıjét is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 43. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kizárási okot a felügyeleti szerv vezetıjének
köteles bejelenteni.

2004. évi CXL. törvény 43. § (5)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály elrendeli, a határozat
meghozatala elıtt más hatóság (a továbbiakban:
szakhatóság) állásfoglalását kell beszereznie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 44. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A szakhatóság döntését - a közremőködı
szakhatóság megnevezésével - érdemi
határozatába foglalja.

2004. évi CXL. törvény 45. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a szakhatóság a számára meghatározott
ügyintézési határidın belül nem nyilatkozik, a
szakhatóság felügyeleti szervéhez fordul.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 45. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás
során szükséges, a hatóság határnap vagy
határidı megjelölésével arra kötelezi, hogy elıtte
vagy a megjelölt helyen jelenjen meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 46. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

Az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban nem
kötelezheti a megjelenésre, kivéve, ha a
kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 46. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az idézést - ha az ügy körülményeibıl más nem
következik - úgy kell közölnie, hogy azt az
idézett a megjelenésének megkönnyítése
érdekében a meghallgatást megelızıen legalább
öt nappal megkapja.

2004. évi CXL. törvény 46. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az idézésben meg kell jelölnie, hogy az idézett
személyt milyen ügyben és milyen minıségben
(ügyfélként, tanúként stb.) kívánja meghallgatni.
Az idézett személyt figyelmeztetnie kell a
megjelenés elmulasztásának következményeire.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 46. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A székhelyén lakcímmel nem rendelkezı
személyt csak akkor idézheti a székhelyére, ha
ezt jogszabály írja elı, vagy azt az érintett
személy kéri, valamint ha az eljáró hatóság
székhelyét elınyösebben érheti el a meghallgatni
kívánt személy, mint azt a legalsóbb fokú
hatóságot, amelynek székhelyén lakik vagy
tartózkodik; egyébként a legalsóbb fokú
hatóságot kell megkeresnie a személy
meghallgatása végett.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 47. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A fıváros egész területérıl idézhet.

2004. évi CXL. törvény 47. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 47. § (3)

Megyei jogú város kerületi
hivatalának vezetıje

2004. évi CXL. törvény 47. § (3)

Jegyzı

Eljárási bírsággal sújthatja, továbbá az eljárási
cselekmény megismétlése miatti többletköltség
megfizetésére kötelezheti azt, aki az idézésnek
nem tesz eleget, vagy meghallgatása elıtt az
eljárás helyérıl engedély nélkül eltávozik, és
távolmaradását vagy eltávozását megfelelıen
nem igazolja, továbbá ha az idézésre önhibájából
eredı ittas vagy bódult állapotban jelenik meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 48. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az idézett személy ismételt idézésre sem
jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, a
rendırség útján elıvezettetheti.

2004. évi CXL. törvény 48. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(FK-F)
A megyei jogú város egész területérıl idézhet.
(MJV)
A körjegyzıség egész területérıl idézhet.
(K-V)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az elıvezetés foganatosításához az ügyész
jóváhagyását kéri.

2004. évi CXL. törvény 48. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha tudomása van arról, hogy az elıvezetni
kívánt személy a fegyveres erık vagy a
rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja,
az elıvezetés céljából az állományilletékes
parancsnokot keresi meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 48. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az idézett személy igazolja a
távolmaradásának vagy eltávozásának menthetı
indokát, vissza kell vonnia az eljárási bírságot
megállapító és az elıvezetést elrendelı végzést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 48. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet képviselıje nem jelent meg
az idézésre, és a képviselı nevét a vezetı
tisztségviselı a hatóság felhívására nem közli, a
vezetı tisztségviselıt eljárási bírsággal sújthatja,
és kötelezheti a többletköltség megfizetésére. Az
elıvezetést ebben az esetben a vezetı
tisztségviselıvel szemben alkalmazhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 48. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha nem tartja szükségesnek az ügyfél idézését,
köteles az ügyfelet a tanú és a szakértı
meghallgatásáról, a szemlérıl és a tárgyalásról ha az ügy körülményeibıl más nem következik legalább öt nappal korábban értesíteni azzal a
tájékoztatással, hogy a meghallgatáson (szemlén,
tárgyaláson) részt vehet, de megjelenése nem
kötelezı. Ezt a rendelkezést kell alkalmaznia
arra az ügyfélre is, akinek kérelmére az eljárást
megindították. Az értesítést - ha az ügy
körülményeibıl más nem következik - úgy kell
közölnie, hogy az az eljárási cselekmény
idıpontja elıtt legalább öt nappal az ügyfélhez
megérkezzen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 49. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást
tisztázni. Ha ehhez nem elegendıek a
rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy
kérelemre bizonyítási eljárást folytat le.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 50. § (1), 3. § (2)
b)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Szabadon választja meg az alkalmazandó
bizonyítási eszközt.

2004. évi CXL. törvény 50. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

A bizonyítékokat egyenként és összességükben
értékeli, és az ezen alapuló meggyızıdése
szerint állapítja meg a tényállást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 50. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A tényállás tisztázása szempontjából fontos
tárgyi bizonyítékot és a bizonyítékként
felhasználható iratot jegyzıkönyv felvétele
mellett végzéssel lefoglalhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 50. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a
tényállás tisztázásához a továbbiakban már nem
szükséges tárgyi bizonyítékot és iratot nyolc
napon belül ki kell adnia annak, akitıl azt
lefoglalta.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 50. § (8)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A lefoglalt iratról az ügyfél vagy az irat
birtokosának kérésére és költségére hitelesített
másolatot ad ki.

2004. évi CXL. törvény 50. § (9)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél felhívására nem nyilatkozik, a
rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy a
2004. évi CXL. törvény 31. § (2) bekezdése
alapján megszünteti az eljárást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 51. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi,
az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban
nyilatkozattételre hívhatja fel, melyben közli a
nyilatkozattétel elmaradásának következményeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 51. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Törvény vagy kormányrendelet alapján, a
hivatalból folytatott eljárásban, felhívhatja az
ügyfelet arra, hogy közölje az érdemi döntéshez
szükséges adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 51. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfelet vagy képviselıjét eljárási bírsággal
sújthatja, ha az - más tudomása ellenére - az ügy
szempontjából jelentıs valótlan tényt állít,
illetve a kötelezı adatszolgáltatás körébe tartozó
nyilatkozatában az ügy szempontjából jelentıs
tényt elhallgat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 51. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles az ügyfelet meghallgatása elıtt a
szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira
és kötelességeire figyelmeztetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 51. § (7)

Ügyintézı

(K-V-MJV-FK-F-M)

A tényállás megállapítása céljából felhívhatja az
ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására, vagy
ezek beszerzése érdekében a 2004. évi CXL.
törvény 26. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
más szervet is megkereshet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 52. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A nem magyar nyelven kiállított okiratot - ha az
ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem
rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással
ellátva fogadhatja el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 52. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Tanúként nem hallgathatja meg:

2004. évi CXL. törvény 53. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Nem használhatja fel bizonyítékként a 2004. évi
CXL. törvény 53. § (3) bekezdésben foglalt
rendelkezés megsértésével felvett tanúvallomás,
továbbá az olyan tanúvallomás, amelynek
megtétele elıtt a tanút nem figyelmeztették a (4)
bekezdésben meghatározott jogára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 53. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A meghallgatás kezdetén meg kell állapítania a
tanú személyazonosságát. A tanú esetleges
elfogultságát megalapozó tényt a nyilatkozat
alapján a jegyzıkönyvben rögzítenie kell. A
tanút figyelmeztetnie kell jogaira, kötelességeire
és a hamis tanúzás jogkövetkezményeire.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 54. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a tanút tárgyaláson kívül hallgatja meg, a
meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell
megfelelıen alkalmaznia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 54. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A tanú, a természetes személy bejelentı erre
irányuló indokolt kérelme alapján elrendelheti a
tanú természetes személyazonosító adatainak
zárt kezelését, ha a tanú valószínősíti, hogy ıt
tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos
következmény érheti. Ebben az esetben a
tanúnak, a bejelentınek a természetes
személyazonosító adatait az ügy iratai között
lezárt és lepecsételt borítékban kell elhelyeznie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 54. § (4)-(5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a) azt, akitıl nem várható bizonyítékként
értékelhetı
vallomás,
b) védett adatnak, hivatásbeli titoknak minısülı
tényrıl azt, aki nem kapott felmentést a
titoktartás alól az arra jogosított szervtıl vagy
személytıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Jogosult a tanú, bejelentı adatait tartalmazó zárt
boríték felnyitására.

2004. évi CXL. törvény 54. § (5)

Az ügy elıadója
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 55. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 56. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A szemlénél, hatósági ellenırzésnél hatósági
tanút vehet igénybe.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A tényállás tisztázására szemlét rendelhet el. A
szemle megtartása során
a) a szemletárgy birtokosát a szemletárgy
felmutatására
kötelezheti,
b) az eljárással összefüggı helyszínt, illetve az
ott levı tárgyat megtekintheti (helyszíni
szemle).
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 56. § (1)

Ha elkerülhetetlen, hogy magánlakásban tartson
szemlét, ezt úgy kell foganatosítania, hogy az
csak a szükséges mértékben korlátozza az
érintetteknek a magánélethez való jogát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 56. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Indokolt esetben, ha az a szemle eredményes és
biztonságos lefolytatásához szükséges, a
rendırség közremőködését kérheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 56. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a szemletárgy birtokosa a szemletárgyat
felhívására - a jogkövetkezményre való
figyelmeztetés ellenére - nem mutatja fel, illetve
annak helyszíni átvizsgálását jogellenesen
megakadályozza, a szemletárgyat szükség esetén
a rendırség közremőködésével lefoglalhatja, és
hivatali helyiségébe vagy az általa megjelölt
helyre szállíthatja. A lefoglalt szemletárgyat
átvizsgálás után nyolc napon belül vissza kell
adnia annak, akitıl azt lefoglalta.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 56. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a szemletárgy személyes adatokat tartalmazó
nyilvántartás vagy adatbázis, az csak akkor
foglalhatja le, ha azt az adott eljárásban törvény
lehetıvé teszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 56. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A szemletárgy birtokosát az államtitkot, a
szolgálati titkot tartalmazó szemletárgy
felmutatására nem kötelezheti, ha nem kapott
felmentést a szemletárgyra vonatkozó titoktartási
kötelezettség alól.

2004. évi CXL. törvény 56. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A szemle megtartását vagy eredményes
lefolytatását akadályozó személyt eljárási
bírsággal sújthatja.

2004. évi CXL. törvény 56. § (8)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a helyszíni szemlére életveszéllyel vagy
súlyos kárral fenyegetı helyzetben, azonnali
intézkedés érdekében van szükség, illetve, ha ezt
törvény más fontos okból megengedi, a helyszíni
szemlét a lezárt terület, épület, helyiség
felnyitásával, az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is megtarthatja. Az ilyen módon
történı szemle megtartásához az ügyész elızetes
jóváhagyása szükséges, továbbá ahhoz a
rendırség és hatósági tanú közremőködését kell
kérnie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 57. § (1)-(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyész elızetes jóváhagyásának
beszerzése a késedelem veszélyével járna, a
szemlét az ügyész jóváhagyása nélkül is
megtarthatja, ilyen esetben a helyszíni szemlérıl
készült jegyzıkönyvet - ami az azonnali
intézkedési okot és a megtett intézkedéseket
részletesen tartalmazza - az ügyésznek három
napon belül meg kell küldenie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 57. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Szakértıt kell meghallgatnia vagy szakértıi
véleményt kell kérnie, ha nincs megfelelı
szakértelemmel rendelkezı dolgozója és
a) az ügyben jelentıs tény, egyéb körülmény
vagy az alkalmazandó jog megállapításához
különleges szakértelem szükséges, vagy
b) jogszabály írja elı a szakértı igénybevételét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 58. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály meghatározott szakértı
igénybevételét írja elı, úgy ezt a szervezetet,
intézményt, testületet vagy személyt kell
szakértıként kirendelnie. Egyéb esetben
igazságügyi szakértıt, igazságügyi szakértıi
intézményt, - más szervet vagy szakértı
testületet vagy - indokolt esetben szakértelemmel rendelkezı egyéb személyt
rendel ki szakértıként.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 58. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél kérelmére a hatóság a kirendelt
szakértın kívül - akár véleményének
elıterjesztése elıtt, akár az után - más szakértıt
is kirendelhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 58. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

Jogszabály alapján az ügyfelet a szakértıi
vizsgálatban való közremőködésre kötelezheti.

2004. évi CXL. törvény 58. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 59. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 59. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a szakértıt tárgyaláson kívül hallgatja meg,
a meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell
megfelelıen alkalmaznia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 59. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A szakértıt eljárási bírsággal sújthatja, ha a
szakértıi közremőködést vállalta, és anélkül
hogy a határidı meghosszabbítása iránti igényét
vagy akadályoztatását elızetesen bejelentette
volna, nem teljesíti feladatait határidıre.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 59. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevıje
által használt idegen nyelvet az ügyintézı nem
beszéli, tolmácsot kell alkalmaznia. Ha az
ügyintézı beszéli az idegen nyelvet, az
ellenérdekő ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevıje érdekében tolmácsot kell
alkalmaznia, kivéve, ha ık is beszélik az adott
idegen nyelvet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 60. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a közigazgatási eljárásban siket, néma vagy
siketnéma személy vesz részt, jeltolmácsot kell
alkalmaznia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 60. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági ellenırzés során a tényállás
tisztázásához - ha az más módon nem lehetséges
- az ellenırzés helyszínén tartózkodó, idegen
nyelvet beszélı személyt tolmácsként veheti
igénybe. A tolmácsként igénybe vett személyt
tájékoztatnia kell a tolmács jogairól és
kötelezettségeirıl, és ennek tényét, valamint a
tolmácsként igénybe vett személy nyilatkozatát a
helyszíni ellenırzés jegyzıkönyvében rögzítenie
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 60. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A szakértıvel közli mindazokat az adatokat,
amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége
van.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A szakértıt a véleményadás elıtt
figyelmeztetnie kell a hamis véleményadás
jogkövetkezményére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Az e törvényben meghatározott esetekben a
kötelezettség vétkes megszegése esetén eljárási
bírságot szabhat ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 61. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárási bírságot egy eljárásban, ugyanazon
kötelezettség ismételt megszegése vagy más
kötelezettségszegés esetén ismételten is
kiszabhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 61. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárási bírság kiszabásánál figyelembe
veszi:

2004. évi CXL. törvény 61. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárási bírság összegét mérsékelheti, ha
annak kiszabása után az ügyfél eleget tesz
adatszolgáltatási kötelezettségének, a tanú
vallomást tesz, a szemletárgy birtokosa eleget
tesz kötelességének, illetve a szakértı, hatósági
közvetítı teljesíti a feladatát. Az eljárási bírságot
megállapító végzést vissza kell vonnia, ha az
idézett személy elfogadhatóan igazolja
távolmaradásának vagy eltávozásának indokát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 61. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Azt a személyt, akinek jogellenes magatartása
miatt valamely eljárási cselekményt meg kell
ismételni, az eljárási bírságon túlmenıen a
többletköltség megfizetésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 61. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Tárgyalást tart, ha ezt jogszabály elıírja, vagy a
tényállás tisztázásához, illetve az egyezségi
kísérlet lefolytatásához szükség van az
eljárásban részt vevı személyek együttes
meghallgatására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 62. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A tárgyaláson meghallgathatja az ügyfelet
(ügyfeleket), a tanút, a szakértıt, a hatósági
közvetítıt, és megszemlélheti a szemletárgyat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 62. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja,
rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb

2004. évi CXL. törvény 62. § (4)

Tárgyalás vezetıje

a) a jogellenes magatartás súlyát és a
felróhatóság
mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi
viszonyait, továbbá
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az
eljárásban történı ismételt kiszabása esetén az
elızı bírságolások számát és mértékét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási
bírsággal sújthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Közmeghallgatást tart, ha ezt jogszabály elıírja,
vagy a nyilvánosság véleményének megismerése
érdekében ezt szükségesnek tartja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 63. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A közmeghallgatás helyérıl és idejérıl - ha
jogszabály másként nem rendelkezik - nyolc
nappal korábban hirdetményi úton, továbbá
közhírré tétel útján (helyben szokásos módon,
helyi lapban stb.) értesíti az érintetteket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 63. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A közmeghallgatáson elhangzottakról
jegyzıkönyvet készít.

2004. évi CXL. törvény 63. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály elrendeli, a döntés elıtt meg kell
kísérelnie egyezség létrehozását az ellenérdekő
ügyfelek között.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 64. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az egyezségi kísérlet eredményes, a 2004.
évi CXL. törvény 75. §-ában foglaltak szerint
kell eljárnia, eredménytelenség esetében
folytatja az eljárást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 64. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az igazolási kérelemrıl dönt, ha eljárása során
történt a mulasztás.

2004. évi CXL. törvény 66. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az igazolási kérelemnek helyt ad, az ügyfelet
eljárásjogi szempontból olyan helyzetbe kell
hoznia, mintha nem mulasztott volna. Ennek
érdekében a döntését módosítja vagy
visszavonja, az eljárást megszüntetı döntésének
visszavonása esetén az eljárást folytatja, illetve
egyes eljárási cselekményeket megismétel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 67. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A igazolási kérelemnek helyt adó végzést meg
kell küldenie mindazoknak, akik az eljárás
megindításáról értesítést kaptak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 67. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Akkor engedheti meg az ügyfélen kívül az
eljárásban részt nem vevı harmadik személynek
az iratokba való betekintést, ha igazolja, hogy az
irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve
jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló

2004. évi CXL. törvény 69. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Bárki számára hozzáférhetıvé teszi azokat a
döntéseket, amelyeket
a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy
ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban
hozott;
b) közérdekő keresetindítással meg lehet
támadni;
c) az adott tevékenységgel összefüggésben a
hatásterületen élı lakosság jelentıs részét
érintı ügyben hozott;
d) a fogyasztók, illetve a munkavállalók
munkavédelmi, munkabiztonsági jogait
közvetlenül érintı ügyben hozott;
e) az épített és természeti környezet, illetve a
kulturális örökség állapotát jelentısen
befolyásoló tevékenységgel kapcsolatos
ügyben hozott;
f) korlátozottan rendelkezésre álló természeti
erıforrások elosztásáról, illetve
felhasználásáról hozott;
g) olyan ügyekben hozott, amelyekben az
ügyfél számára kizárólagos vagy különleges
jogot biztosított;
h) törvény rendelkezései szerint hozzáférhetıvé
kell tenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 69. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfélnek az eljárás megindításáról való
értesítését mellızte, és az ügyben bizonyítási
eljárást folytatott le, annak befejezésétıl
számított öt napon belül értesíti az ügyfelet,
hogy az - az iratokba való betekintés szabályai
figyelembevételével - megismerhesse a
bizonyítékokat, azokra öt napon belül észrevételt
tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és
további bizonyításra irányuló indítványt
terjeszthessen elı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 70. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az értesítést mellızheti, ha az ügyfél már a
bizonyítási eljárás során megismert minden
bizonyítékot, és módjában állt gyakorolni a
2004. évi CXL. törvény 70. § (1) bekezdésben
meghatározott jogait, vagy ha az ellenérdekő
ügyfél nélküli ügyben teljesíti az ügyfél
kérelmét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 70. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A közigazgatási hatóság döntései

Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás
során eldöntendı egyéb kérdésekben pedig
végzést bocsát ki (a továbbiakban együtt:
döntés).
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 71. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Jogszabály által meghatározott esetben
egyszerősített határozatot hozhat, ha a
kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs
ellenérdekő ügyfél.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 71. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A 2004. évi CXL. törvény 71. § (2)
bekezdésben szabályozott esetekben a
megszerzett jogot rávezeti a kérelemre, továbbá kérelemre - annak az ügyfél birtokában levı
másolati példányára, vagy nála levı példányról
az ügyfél részére másolatot ad ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 71. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ideiglenes intézkedésrıl szóló végzés
indokolásában ismerteti az ideiglenes intézkedés
szükségességét és célszerőségét megalapozó
tényeket és körülményeket, valamint a felmerült
költséget, feltéve, hogy a költség megtérítésére
az ideiglenesen intézkedı hatóság igényt tart.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 72. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A kérelemnek teljes egészében helyt adó
elsıfokú döntés esetén, ellenérdekő ügyfél
hiányában mellızheti a döntésbıl az indokolást
és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást, valamint
az egyezséget tartalmazó vagy jóváhagyó döntés
esetén az indokolást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 72. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A kizárólag valamely eljárási cselekmény
idıpontját meghatározó végzésbıl mellızheti az
indokolást.

2004. évi CXL. törvény 72. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az indokolást mellızheti, ha az késleltetné a
döntés meghozatalát és a késedelem
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı
helyzet kialakulásához vezethet. Ebben az
esetben a döntés meghozatalától számított öt
napon belül megküldi az indokolást az ügyfél
részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 72. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A döntés megszövegezésénél figyelembeveszi a
védett adatra vonatkozó jogszabályi

2004. évi CXL. törvény 73. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

rendelkezéseket. Ennek megfelelıen az
indokolás a védett adat tartalmának ismertetése
nélkül utalást tartalmaz arra, hogy a döntése
meghozatalánál figyelembe vett védett adatokat,
illetve a tanú (bejelentı) személyes adatainak
közlése nélkül ismerteti a tanúvallomás lényegét,
ha a tanú (bejelentı) természetes
személyazonosító adatainak zártan történı
kezelését rendelték el.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A döntést külön dokumentumban szövegezi
meg, illetve jegyzıkönyvbe foglalja, vagy az
ügyiratra feljegyzi. Külön dokumentumban kell
megszövegezni a döntést, ha azt kézbesítés útján
vagy elektronikus úton közlik, vagy ha a szóban
közölt döntés kézbesítését az ügyfél kéri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 73. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Jogszabályi kötelezettség esetén döntését az erre
a célra rendszeresített formátumban, a
jogszabályban meghatározott adattartalommal
adja ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 73. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a döntés kötelezést tartalmaz, a teljesítésre
határidıt vagy határnapot állapít meg. Ha a
kötelezés jellege megengedi, részletekben
történı teljesítést is megállapíthat
(engedélyezhet)
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 74. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A teljesítésre megállapított határidı vagy
határnap módosítása során figyelembe veszi a
közérdeket, illetve az ellenérdekő fél jogos
érdekét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 74. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatósági eljárás során lefolytatott
egyezségi kísérlet eredményre vezet, határozatba
foglalja és jóváhagyja az egyezséget, feltéve
hogy az
a) megfelel a jogszabályokban foglalt
feltételeknek,
b) nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy
jogos érdekét,
c) kiterjed a teljesítési határidıre és az eljárási
költség viselésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 75. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály lehetıvé teszi, a hatáskörébe
tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél
szempontjából is elınyös rendezése érdekében
határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági
szerzıdést köthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 76. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatósági ügyben szakhatósági
állásfoglalást kell beszerezni, a szerzıdést csak a
szakhatósági hozzájárulás megadása esetén és a
szakhatósági állásfoglalásban meghatározott
elıírásoknak és feltételeknek a szerzıdésbe
történı foglalásával kötheti meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 76. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a szerzıdés harmadik személy jogát vagy
jogos érdekét érinti, a szerzıdés megkötése elıtt
beszerzi az érintett írásos hozzájárulását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 76. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály elıírja a szerzıdés
érvényességéhez a felügyeleti szervének
hozzájárulását, azt beszerzi.

2004. évi CXL. törvény 76. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kezdeményezheti a szerzıdés módosítását az
ügy szempontjából jelentıs új tény felmerülése,
továbbá a szerzıdéskötéskor fennálló
körülmények lényeges megváltozása esetén. Ha
a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá,
vagy a felek között vita van a módosítás törvényi
feltételei tekintetében, akkor a közigazgatási
ügyekben eljáró bíróságtól kérheti a szerzıdés
módosítását vagy megszüntetését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 77. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél a szerzıdésben foglaltakat
megszegi, a szerzıdés jogerıs és végrehajtható
határozatnak minısül, és - az addigi teljesítések
figyelembevételével - hivatalból intézkedik a
végrehajtás elrendelésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 77. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A határozatot közli az ügyféllel és azzal, akire
nézve a jogot vagy kötelezettséget állapít meg,
az ügyben eljárt szakhatósággal és a
jogszabályban meghatározott más hatósággal
vagy állami szervvel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 78. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A végzést az ügyféllel, illetve az eljárás olyan
egyéb résztvevıjével közli, akire nézve a jogot
vagy kötelezettséget állapít meg, illetve akinek a
jogi helyzetét közvetlenül érinti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 78. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Postai úton történı kézbesítés esetén a döntést
hivatalos iratként kell feladnia.

2004. évi CXL. törvény 78. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

A hatósági döntés kézbesítése esetén kézbesítési
vélelem beálltát megalapozó hivatalos irat
megküldésével nyolc napon belül értesíti az
ügyfelet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 79. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló
kérelmet elbírálja, ha a kézbesítés tárgyát képezı
iratot kiadmányozta.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 79. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Döntés megszületésérıl szóló hirdetményt a
hatóság hirdetıtáblájára kifüggeszti, a központi
elektronikus szolgáltató rendszeren és a hatóság
internetes honlapján - ha azzal rendelkezik közzéteszi, ezenkívül az önkormányzat hivatalos
lapjában - ennek hiányában a helyi lapban -,
valamint a hatóság hivatalos lapjában is
közzéteheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 80. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Hirdetményi kézbesítés esetén a hirdetmény
kifüggesztésének és levételének napját az iraton
meg kell jelölnie, az internetes honlapon történı
közzététel idejét visszakereshetı módon
dokumentálnia kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 80. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a 80. § (1) bekezdése szerint hirdetményi
kézbesítésnek lenne helye, továbbá ha a postai
úton kézbesített küldemény „nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza, és a határozat az ügyfél
számára kötelezettséget állapít meg vagy
alapvetı jogát vonja el vagy korlátozza, a
határozat közlésének megkísérlése érdekében
kézbesítési ügygondnokot rendelhet ki. A
kézbesítési ügygondnokot az eljáró hatóság
rendeli ki, A kirendelés nem érinti az ügyfélnek
a 2004. évi CXL. törvény 79. § (4)-(5)
bekezdésében meghatározott jogát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 81. § (2), (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály nem zárja ki, a döntést szóban is
közölheti a jelen levı ügyféllel. A közlés tényét
és idıpontját az iratra feljegyzi, vagy
jegyzıkönyvbe foglalja, és azt az ügyféllel
aláíratja. Az ügyfél kérésére a szóban közölt
döntést nyolc napon belül írásban megküldi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 81. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı
helyzet esetén a határozatot egyéb módon is
közölheti. A közlés idıpontját és módját az iratra
feljegyzi. A határozatot az ügyfél részére nyolc
napon belül írásban meg küldi.

2004. évi CXL. törvény 81. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A hatósági bizonyítvány és a hatósági
igazolvány kiadásának megtagadásáról, valamint
a hatósági nyilvántartásba való bejegyzés
(módosítás, javítás, törlés) megtagadásáról
határozatot hoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 82. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Tény, állapot vagy egyéb adat igazolására
hatósági bizonyítványt ad ki. Törvény alapján a
hatósági bizonyítvány kiadása helyett a hatósági
nyilvántartásba bejegyzett adatok alapjául
szolgáló iratról adhat ki másolatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 83. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a
hatósági bizonyítványt a kérelem
elıterjesztésétıl számított nyolc napon belül kell
kiadnia, illetve az ügyfél által benyújtott iratot
záradékkal ellátnia. Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell
tüntetnie, hogy azt kinek, milyen célból, mely
szerv eljárásában történı felhasználásra és
milyen bizonyítékok alapján adták ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 83. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkezı
bizonyításáig - köteles elfogadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 83. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha abban az eljárásában, amelyben az ügyfél a
hatósági bizonyítványt felhasználta, megállapítja
a hatósági bizonyítvány tartalmának
valótlanságát, errıl az általa feltárt bizonyítékok
ismertetésével tájékoztatja a hatósági
bizonyítványt kiadó hatóságot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 83. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóságként
a bizonyítvány adattartalmának valótlanságáról
szóló tájékoztatást követıen vagy egyéb esetben
hivatalból megállapítja, hogy a hatósági
bizonyítvány tartalma valótlan, határozatot hoz a
hatósági bizonyítvány kijavításáról,
visszavonásáról vagy módosításáról. A
határozatot annak a hatóságnak is megküldi,
amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél
a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel
kívánta használni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 83. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hatósági bizonyítványt akkor állíthat ki, ha ezt
jogszabály elıírja, vagy ennek szükségességét az
ügyfél valószínősíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 84. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja,
ha
a) kiadása jogszabályba ütközik,
b) az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb
adat más okirattal bizonyítható,
c) az ügyfél a hatósági bizonyítvány
felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy
szükségességét nem tudja valószínősíteni,
vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását
kéri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 84. § (2)

Jegyzı

Rendeletében hatósági igazolvány kiadását
szabályozhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 85. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Törvényben, kormányrendeletben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott
esetben, az ügyfél adatainak vagy jogainak
rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad
ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 85. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági igazolványt a bejegyzett adatok és
jogok igazolására - az ellenkezı bizonyításáig köteles elfogadni, ezekre nézve az ügyfelet más
bizonyításra nem kötelezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 85. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatósági igazolvány ellenırzésére jogosult
hatóságként megállapítja, hogy a hatósági
igazolvány vagy az abba tett bejegyzés hamis,
illetve valótlan, a hatósági igazolványt átvételi
elismervény kiállítása mellett a további eljárás
céljából elveszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 85. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A jogszabályban meghatározott adatokat
nyilvántartja.

2004. évi CXL. törvény 86. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletében - törvény felhatalmazása alapján,
az abban meghatározott körben - elıírhatja
személyes adatok nyilvántartását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 86. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az általa kezelt nyilvántartásban szereplı hibás
adatot a hiba észlelése esetén hivatalból köteles
javítani, és errıl az érintettet értesítenie kell.

2004. évi CXL. törvény 86. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

Hatósági ellenırzés a közigazgatási eljárásban
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A hatáskörének keretei között ellenırzi a
jogszabályban foglalt rendelkezések betartását,
valamint a jogerıs vagy fellebbezésre való
tekintet nélkül végrehajtható hatósági
határozatban foglaltak teljesítését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 88. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági ellenırzés keretében az ügyféltıl
jogszabályban, személyes adatok tekintetében
törvényben meghatározott adatok szolgáltatását,
iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást
kérhet, vagy helyszíni ellenırzést tart.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 88. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A helyszíni ellenırzés akadályozása esetén e
törvénynek a szemle akadályozása esetére
vonatkozó rendelkezéseit megfelelıen
alkalmazza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 88. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Helyszíni ellenırzést végezhet, az ellenırzés
során ellenırzési jogosultságát - a 2004. évi
CXL. törvény 90. § (4) bekezdésében foglalt
kivétellel - köteles igazolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 89. § (1)

Ügyintézı

Az ellenırzés eredményes és biztonságos
lefolytatása érdekében, ha az ellenırzés jellege
indokolttá teszi, a rendırség közremőködését
kérheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 89. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfelet a helyszíni ellenırzésrıl - a 2004.
évi CXL. törvény 90. § (2)-(4) bekezdésben
foglalt kivétellel - elızetesen értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 90. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elızetes értesítés az ellenırzés
eredményességét veszélyeztetné vagy az
ellenırzés elıre nem ismert ügyfelet érint, az
ügyfelet az ellenırzésrıl a megkezdésekor
szóban kell tájékoztatnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 90. § (2)

Ügyintézı

Ha az ellenırzés megkezdése elıtti tájékoztatás
veszélyeztetné az ellenırzés eredményességét,
az ellenırzés befejezésekor tájékoztatja az
ügyfelet az ellenırzés lefolytatásáról és annak
megállapításairól.

2004. évi CXL. törvény 90. § (3)

Ügyintézı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Mellızheti az ellenırzésrıl történı tájékoztatást,
ha a helyszíni ellenırzés az ügyfél
közremőködése nélkül, külsı vizsgálattal
(szemrevételezéssel, méréssel stb.) elvégezhetı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 90. § (4)

Ügyintézı

A helyszíni ellenırzést az ellenırizni kívánt
tevékenység folytatása idején, nem székhelyként
vagy telephelyként bejelentett magánlakásban
pedig - kivéve, ha az ellenırzés sikeres
lefolytatása más idıpont választását teszi
szükségessé - munkanapon 8 és 20 óra között
végezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 91. § (1)

Ügyintézı

A helyszíni ellenırzést úgy kell végeznie, hogy
az az ügyfél munkáját, a rendeltetésszerő
tevékenységet lehetıleg ne akadályozza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 91. § (2)

Ügyintézı

A helyszíni ellenırzés során a hatásköre
gyakorlásának keretei között az ellenırzéshez
szükséges területre, építménybe és egyéb
létesítménybe beléphet, ott az ellenırzés
tárgyával összefüggı - a 2004. évi CXL. törvény
56. § (4) bekezdésében meghatározott - bármely
iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt,
engedélyt, tárgyat vagy munkafolyamatot
megvizsgálhat, az ügyféltıl vagy képviselıjétıl,
továbbá az ellenırzés helyszínén tartózkodó
bármely más személytıl adatot és tájékoztatást
kérhet, az ügyfelet nyilatkozat tételére hívhatja
fel, a helyszínrıl, a megszemlélt tárgyakról,
folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthet,
mintát vehet, továbbá egyéb bizonyítást
folytathat le.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 92. § (1)

Ügyintézı

A helyszíni ellenırzés során a tényállás
tisztázása szempontjából fontos iratokat és más
tárgyi bizonyítékokat végzéssel lefoglalhatja. Az
ügyfél kérésére és költségére azokról másolatot
készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 92. § (2)

Ügyintézı

A helyszíni ellenırzésrıl, az annak során tett
megállapításokról, a lefoglalásról és az ügyfél
által tett nyilatkozatról jegyzıkönyvet készít. A
jegyzıkönyvben tételesen fel kell sorolnia a
lefoglalt iratokat és tárgyi bizonyítékokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 92. § (3)

Ügyintézı

A jegyzıkönyv egy példányát az ügyfélnek a
helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az

2004. évi CXL. törvény 92. § (4)

Ügyintézı

ellenırzés befejezésétıl számított öt napon belül
megküldi.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A hatósági ellenırzés során lefoglalt iratokat és
tárgyi bizonyítékokat nyolc napon belül vissza
kell adnia az ügyfélnek, ha azokra a tényállás
tisztázásához a továbbiakban nincs szükség.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 93. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha más szerv hatáskörébe tartozó eljárást
kezdeményez, az eljárás lefolytatásához
szükséges lefoglalt iratokat és tárgyi
bizonyítékokat át kell adnia a megkeresett
szervnek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 93. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatósági ellenırzés eredményeként
megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban,
illetve hatósági határozatban foglalt elıírásokat
megsértette
a) felhívja az ügyfél figyelmét a
jogszabálysértésre, és határidı
megállapításával, valamint a
jogkövetkezményekre történı
figyelmeztetéssel felszólítja annak
megszüntetésére,
b) hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó
eljárást,
c) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel
rendelkezı hatóságot, illetve fegyelmi,
szabálysértési, büntetı-, polgári vagy egyéb
eljárást kezdeményez.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 94. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban
Feladat, besorolás
A fellebbezésre jogosult fellebbezési jogáról
való szóbeli lemondását jegyzıkönyvbe foglalja.

Jogszabály

Címzett

2004. évi CXL. törvény 99. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 101. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A határozatot akkor nyilváníthatja fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatónak, ha
a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı
helyzet megelızése, elhárítása vagy káros
következményeinek enyhítése miatt szükséges,
b) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy
fontos közrendvédelmi okból szükséges,
c) a végrehajtás késedelme jelentıs vagy
helyrehozhatatlan kárral járna,
d) a határozat valakinek a tartásáról vagy
gondozásáról rendelkezik,

e) azt törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági,
közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi,
munkabiztonsági, kulturális örökségvédelmi,
környezet- vagy természetvédelmi okból,
továbbá a közérdekő közlekedési
infrastruktúra kialakítása, illetve az
energiaellátás folyamatos biztosítása
érdekében lehetıvé teszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A határozatban a fellebbezésre tekintet nélküli
végrehajthatóságot külön ki kell mondania és
meg kell indokolnia. Ha az ilyen határozatban
teljesítési határidıt állapított meg, a végrehajtás
elrendelésére csak e határidı eredménytelen
eltelte után kerülhet sor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 101. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A fellebbezést az ügy összes iratával a
fellebbezési határidı leteltétıl számított nyolc
napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására
jogosult szervhez, kivéve, ha a hatóság a
megtámadott döntést a fellebbezésben
foglaltaknak megfelelıen kijavítja, kiegészíti,
módosítja vagy visszavonja. A felterjesztés
során a fellebbezésrıl kialakított álláspontjáról is
nyilatkozhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 102. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél fellebbezési kérelme alapján
megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a
döntését módosítja vagy visszavonja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 103. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél fellebbezési kérelme esetén a nem
jogszabálysértı döntést akkor is visszavonhatja,
illetve a fellebbezésben foglaltaknak
megfelelıen módosíthatja, ha a kérelemben
foglaltakkal egyetért, feltéve hogy az ügyben
nincs ellenérdekő fél.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 103. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A fellebbezés nyomán hozott döntést közölnie
kell a fellebbezıvel, továbbá azokkal, akikkel a
megtámadott határozatot közölték.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 103. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Haladéktalanul intézkedik a másodfokú hatóság
döntésének kézbesítése iránt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 105. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elsı fokon eljáró hatóság nem élt a 2004.
évi CXL. törvény 103. §-ban biztosított jogával,
a fellebbezésrıl dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 104. § (1), 107.
§ (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A határidın túl benyújtott fellebbezést - ha az
ügyfél igazolási kérelmet nem terjesztett elı -,
továbbá a fellebbezésre nem jogosulttól
származó fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
végzéssel elutasítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 104. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A határozat egésze ellen irányuló fellebbezés
alapján a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelızı eljárást megvizsgálja; ennek során
nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 104. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy
megsemmisíti. Jogszabályban meghatározott
esetben, a mérlegelési jogkörben hozott elsıfokú
döntésben meghatározott kötelezettségnél
súlyosabb kötelezettséget nem állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 105. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs
elég adat vagy a tényállás további tisztázása
szükséges, a döntés megsemmisítése mellett az
ügyben elsı fokon eljárt hatóságot új eljárásra
utasíthatja vagy a kiegészítı bizonyítási eljárás
lefolytatását maga végzi el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 105. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha megállapítja, hogy az eljárásba további
ügyfél bevonása szükséges, az elsıfokú döntést
megsemmisíti, és az ügyben elsı fokon eljárt
hatóságot új eljárásra utasítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 105. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fellebbezési eljárás során hozott döntést a
fellebbezıvel és azokkal, akikkel az elsıfokú
döntést közölték, az elsı fokon eljárt hatóság
útján közli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 105. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fellebbezés elbírálása érdekében megküldött
iratokat a döntés meghozatalát követıen három
napon belül visszaküldi a döntéssel együtt az
elsı fokon eljáró szervhez.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 105. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az
ügy érdemében határozott, a megismételt eljárás
és a határozathozatal során annak megfelelıen
köteles eljárni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 111. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Elsı fokon eljáró hatóságként elbírálja az
újrafelvételi kérelmet.

2004. évi CXL. törvény 112. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az újrafelvételi kérelmet elutasítja, ha

2004. évi CXL. törvény 112. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az újrafelvételi eljárásban a jogerıs határozatát
módosíthatja, visszavonhatja, vagy az utóbb
ismertté vált tényállásnak megfelelı új döntést
hozhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 112. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az újrafelvételi eljárásban a kötelezettséget
megállapító jogerıs határozat megváltoztatása
vagy visszavonása várható, hivatalból intézkedik
a folyamatban lévı végrehajtás
felfüggesztésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 112. § (8)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az újonnan ismertté vált tények alapján a
jogerıs határozatban megállapított kötelezettség
elrendelésének - részben vagy egészben - nem
lett volna helye, az újrafelvételi eljárásban
intézkedik a kérelem benyújtásáig, illetve a
végrehajtás felfüggesztéséig történt teljesítéssel
(végrehajtással) kialakult helyzet rendezésérıl, a
kötelezettnek alaptalanul okozott joghátrány
megszüntetésérıl, valamint az okozott kár és
eljárási költség megtérítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 112. § (9)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A határozatot méltányosságból, csak kivételesen
és a következı együttes feltételek fennállása
esetén módosítja vagy visszavonja:
a) az eljáró hatóság hatáskörét megállapító
jogszabály ezt nem zárja ki
b) az ügyben nincs ellenérdekő ügyfél vagy az
ellenérdekő ügyfél hozzájárul a határozatnak
a kérelem szerinti módosításához
c) a módosítás vagy visszavonás nem sért
közérdeket
d) a határozat jogerıre emelkedése óta egy év,
vagy ha a jogerıs határozatban megállapított
teljesítési határidı egy évnél hosszabb, a
teljesítési határidı még nem telt el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 113. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására
jogosult szerv vagy a közigazgatási ügyekben
eljáró bíróság által el nem bírált döntése

2004. évi CXL. törvény 114. § (1), (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a) az a 2004. évi CXL. törvény 111. § (2)
bekezdésben meghatározott okból nem
nyújtható be
b) az ügyfél által az újrafelvétel alapjául
megjelölt ok nem teszi indokolttá a határozat
módosítását vagy visszavonását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

jogszabályt sért, a döntését módosíthatja vagy
visszavonhatja. Erre az eljárásra - az
Alkotmánybíróság határozata vagy ügyészi óvás
alapján indított eljárás kivételével - csak egy
ízben, és ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a
határozat közlésétıl számított egy éven belül
jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A döntést a hatósági nyilvántartásba, illetve a
hatósági igazolványba felvett téves bejegyzés,
valamint az állampolgársági bizonyítvány
ténymegállapítása kivételével nem módosíthatja
vagy vonhatja vissza, ha az jóhiszemően szerzett
és gyakorolt jogot sértene.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 114. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyészi óvást köteles nyolc napon belül
elbírálni.

2004. évi CXL. törvény 118. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyészi óvást köteles az óvás benyújtását
követı legközelebbi ülésén elbírálni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 118. § (2)

Önkormányzati hatóság

Az ügyészi felszólalást vagy figyelmeztetést
harminc napon belül köteles elbírálni.

2004. évi CXL. törvény 119. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyészi felszólalást vagy figyelmeztetést
köteles a legközelebbi ülésén elbírálni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 119. § (2)

Önkormányzati hatóság

A 2004. évi CXL. törvény VII. fejezetében
szabályozott eljárások során a döntést meg kell
semmisíteni, ha
a) a magyar hatóság joghatósága az Unió jogi
aktusa, nemzetközi szerzıdés vagy törvény
rendelkezése alapján kizárt
b) az ügy nem tartozik az eljáró hatóság
hatáskörébe vagy illetékességébe
c) a határozatot a szakhatóság megkeresése
nélkül vagy a szakhatóság jogszabályon
alapuló állásfoglalásának figyelmen kívül
hagyásával hozták meg
d) a közigazgatási döntés tartalmát
bőncselekmény befolyásolta, feltéve hogy a
bőncselekmény elkövetését jogerıs ítélet
megállapította vagy ilyen ítélet meghozatalát
nem a bizonyítottság hiánya zárja ki
e) a döntést hozó testületi szerv nem volt
határozatképes, vagy nem volt meg a
döntéshez szükséges szavazati arány
f) a döntés tartalma a 2004. évi CXL. törvény

2004. évi CXL. törvény 121. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

111. § (2) és (3) bekezdésében foglalt
rendelkezésekkel ellentétes.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A döntést - a 2004. évi CXL. törvény 121. § (5)
bekezdés kivételével - semmisségi ok esetén sem
semmisítheti meg, ha
a) az az ügyfél jóhiszemően szerzett és
gyakorolt jogát sértené, és a döntés jogerıre
emelkedése óta három év eltelt;
b) kötelezettséget (joghátrányt) megállapító
döntés jogerıre emelkedésétıl vagy ha az
hosszabb, a teljesítési határidı utolsó napjától,
a folyamatos kötelezettséget megállapító
döntés esetén az utolsó teljesítéstıl számított
öt év eltelt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 121. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A 2004. évi CXL. törvény 121. § (1) bekezdés
d) pontjában foglalt semmisségi ok esetében a
döntés idıkorlátozás nélkül megsemmisíthetı ha
az jóhiszemően szerzett és gyakorolt jogot nem
érint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 121. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás,
illetve számítási hiba van, a hibát - szükség
esetén az ügyfél meghallgatása után - kérelemre
vagy hivatalból kijavíthatja. Kijavítás helyett a
hibás döntés bevonása mellett a döntést ki is
cserélheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 122. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A kijavítást a döntés eredeti példányára és lehetıség szerint - kiadmányaira is fel kell
jegyeznie, és az ügyféllel közölnie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 122. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a döntés
jogerıre emelkedésétıl számított egy éven belül
- mind kérelemre, mind hivatalból - kiegészítheti
döntését, ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben
nem határozott, illetve hiányzik a döntésbıl a
törvény vagy külön jogszabály által elıírt
kötelezı tartalmi elem. Nincs azonban helye a
döntés kiegészítésének, ha az ügyfél
jóhiszemően szerzett és gyakorolt jogát sértené.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 123. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Végrehajtás a közigazgatási eljárásban
Feladat, besorolás
A hatósági eljárásban az e törvényben
meghatározott feltételek fennállása esetén állami

Jogszabály
2004. évi CXL. törvény 124. § (1)

Címzett
Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

kényszerrel is el kell érnie, hogy a hatóság
döntésével pénzfizetésre vagy egyéb
magatartásra kötelezett ügyfél e
kötelezettségének eleget tegyen.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Hivatalból indult eljárásban a végrehajtható
döntésben elrendelt kötelezettség teljesítését
vizsgálja. Ha a teljesítés a rendelkezésére álló
adatokból nem állapítható meg, szükség esetén a
teljesítési határidı leteltét, illetve a határnap
elmúltát követı tizenöt napon belül hatósági
ellenırzést tart. A végrehajtás akkor rendelhetı
el, ha megállapította, hogy a kötelezettség
teljesítése határidıre nem vagy csak részben,
illetve nem az elıírásoknak megfelelıen történt
meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 129. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A döntés végrehajtását - ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik - elsı
fokon eljáró hatóságként végzéssel rendeli el. Ha
a döntés fellebbezésre tekintet nélküli
végrehajtását rendeli el, a végrehajtásról és a
foganatosítás módjáról a döntést tartalmazó
határozatban vagy végzésben rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 130. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Hivatalból indult vagy folytatott eljárás esetén a
végrehajtást hivatalból, egyébként a jogosult
kérelmére rendeli el a 2004. évi CXL. törvény a
127. § szerinti feltétel teljesülésétıl, illetve a
végrehajtás megindítására irányuló kérelem
beérkezésétıl számított öt napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 130. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtást elrendelı végzést közli a
kötelezettel és a végrehajtást kérıvel.

2004. évi CXL. törvény 130. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A végrehajtást elrendelı végzésben
a) meghatározza a végrehajtási eljárásban
érvényesítendı kötelezettség pontos tartalmát,
ha a teljesítés csak részben vagy nem az
elıírásoknak megfelelıen történt meg,
valamint csatolni kell a 2004. évi CXL.
törvény 129. § alapján lefolytatott hatósági
ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvet,
b) feltünteti az elsı fokon eljáró hatóság
nyilvántartásában vagy az ügy irataiban
rendelkezésre álló adatokat, és csatolja hozzá a
végrehajtható döntést, valamint azokat a
dokumentumokat, amelyek a végrehajtás
eredményes befejezéséhez szükségesek
(tervdokumentáció, ingatlan-nyilvántartási

2004. évi CXL. törvény 130. § (5)
Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

adatok, bankszámlaszámok, a kötelezett
munkahelye stb.),
c) pénzfizetési kötelezettség végrehajtása esetén
megjelöli a végrehajtás elrendeléséig felmerült
késedelmi pótlék összegét.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A települési önkormányzatok hatáskörébe
tartozó hatósági ügyekben a végrehajtás
foganatosítására önkormányzati hatósági
társulást hozhat létre, továbbá pénzkövetelés
végrehajtására önálló bírósági végrehajtóval
szerzıdést köthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 131. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a határozatnak a fellebbezésre való tekintet
nélküli végrehajtását rendelte el, a
halaszthatatlan végrehajtási cselekményt köteles
foganatosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 131. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A közigazgatási végrehajtás során a pénzfizetési
kötelezettség végrehajtására elsısorban a
kötelezett szabad rendelkezése alatt álló,
pénzügyi intézménynél kezelt összeget, vagy ha
ez természetes személy esetében nem lehetséges,
a kötelezett munkabérét vonja végrehajtás alá.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 132. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A pénzforgalmi bankszámlával rendelkezı
kötelezett esetében a bankszámlán a kötelezett
rendelkezése alatt álló összeget azonnali
beszedési megbízással vonja végrehajtás alá. A
megbízás a kötelezett bármely pénzforgalmi
bankszámlája ellen benyújtható. Ha a
pénzkövetelés jogosultja nem a végrehajtást
foganatosító szerv, öt napon belül gondoskodik a
kezelési költségek levonása mellett a letéti
számlára befolyt összegnek és kamatainak a
jogosult számlájára történı átutalásáról vagy
kifizetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 133. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha mind a jogosult, mind a kötelezett
pénzforgalmi bankszámla vezetésére köteles, a
végrehajtást elrendelı végzésben rendelkezik
arról, hogy a jogosult a végrehajtható határozat
alapján ıt megilletı összeget a kötelezett
pénzügyi intézménynél vezetett bankszámlájáról
azonnali beszedési megbízással érvényesítheti.
Ha az azonnali beszedési megbízás nem vezetett
eredményre, az eljárást - a jogosult kérelmére köteles átvenni és folytatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 133. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a kötelezett pénzforgalmi bankszámlája nem

2004. évi CXL. törvény 133. § (3)

Önkormányzati hatóság

ismert, és az a cégnyilvántartásból sem
állapítható meg, - hivatalból vagy a 2004. évi
CXL. törvény 133. § (2) bekezdés esetén a
jogosult kérelmére - az állami adóhatóságot
keresi meg a számlaszám közlésére, és felhívja a
pénzügyi intézményt a kötelezett nála kezelt
pénzösszegének végrehajtás alá vonásához
szükséges adatok közlésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a pénzügyi intézmény az azonnali beszedési
megbízást fedezet hiánya miatt nem tudja
teljesíteni, felhívja a pénzügyi intézményt, adjon
tájékoztatást a kötelezett bankszámlájáról az
adott idıszakban teljesített fizetési
megbízásokról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 133. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a pénzügyi intézmény a kötelezett
rendelkezésére álló fedezet ellenére a megbízást
nem teljesíti, végzéssel kötelezheti a
megbízásban feltüntetett összeg megfizetésére. E
végzésben a pénzügyi intézmény felelıs
munkatársát, vagy ha az nem állapítható meg, az
intézmény vezetıjét eljárási bírsággal is
sújthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 133. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a kötelezett munkabérére kell végrehajtást
vezetni, végzésben rendeli el a munkáltatónál a
kötelezettség összegének a munkabérbıl történı
letiltását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 134. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó
munkáltatói kötelesség megszegése esetén a
munkáltatóval szemben a 2004. évi CXL.
törvény 133. § (5) bekezdésének megfelelı
alkalmazásával jár el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 134. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a kötelezett bizonyítja, hogy a teljesítés
elmaradása neki nem róható fel, és az egy
összegben történı teljesítésre nem képes, illetve
az számára aránytalan nehézséget jelentene,
kérelmére fizetési halasztást vagy részletfizetést
(a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény)
engedélyezhet, ha azt jogszabály nem tiltja, és
ahhoz a végrehajtást elrendelı szerv - indokolt
esetben a jogosult meghallgatása után elızetesen hozzájárult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 135. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A fizetési kedvezményt a kötelezettség
teljesítését elımozdító feltételhez kötheti. Ha a
kötelezett a feltételt nem teljesíti, a végrehajtást

2004. évi CXL. törvény 135. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a továbbiakban a hátralék teljes összegére
folytatja, a teljes összegő késedelmi pótlék
felszámításával.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a 2004. évi CXL. törvény 133. §-a és 134. §a szerinti végrehajtás nem vezetett vagy
aránytalanul hosszú idı múlva vezetne
eredményre, a kötelezett bármely lefoglalható
vagyontárgyát végrehajtás alá vonhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 136. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A közigazgatási végrehajtásban pénzfizetési
kötelezettség teljesítése céljából ingatlanvégrehajtást akkor rendel el, ha a pénzfizetési
kötelezettség teljesítéséhez a kötelezett egyéb
vagyonára vezetett végrehajtás nem, vagy csak
aránytalanul hosszú idı múlva nyújtana
fedezetet, és az ilyen módon végre nem hajtható
kötelezettség összege legalább százezer forint,
illetve - egyéb végrehajtás alá vonható ingatlan
hiányában - a kötelezett állandó lakóhelyéül
használt ingatlan esetében az egymillió forintot
eléri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 136. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ingatlan-végrehajtás elrendelésének nincs
helye, és a kötelezett egyéb vagyonára vezetett
végrehajtás is eredménytelen, a kötelezett
ingatlanát - a jogosult javára a behajthatatlan
pénzkövetelés összegéig - jelzálogjoggal
terhelheti meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 136. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A késedelmi pótlék fizetési kötelezettségre és
annak mértékére az ügyfelet a fizetési
kötelezettséget megállapító döntésben
figyelmeztetni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 138. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Természetes személy kérelmére - kivételes
méltánylást érdemlı körülmény esetén - a
késedelmi pótlékot mérsékelheti vagy
felszámítását mellızheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 138. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Késedelmi pótlékot számít fel a végrehajtási
eljárás során a költségviselésre, a
pénzegyenérték vagy az eljárási bírság
megfizetésére irányuló kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén, továbbá az állam által
elılegezett költség után a megelılegezés
idıtartamára.

2004. évi CXL. törvény 139. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény
elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a

2004. évi CXL. törvény 140. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

továbbiakban együtt: meghatározott cselekmény)
irányul, a teljesítés elmaradása esetén
a) a meghatározott cselekményt a kötelezett
költségére és veszélyére elvégeztetheti,
b) feljogosíthatja a jogosultat, hogy a
meghatározott cselekményt a kötelezett
költségére és veszélyére elvégezze vagy
mással elvégeztesse,
c) a jogosult kérelmére a kötelezettet a
szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére
kötelezheti,
d) ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek
felróható, a kötelezettel szemben eljárási
bírságot szabhat ki,
e) a rendırség közremőködésével kényszerítheti
ki a meghatározott cselekményt.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A 140. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a
kötelezettet a teljesítéssel elıreláthatóan
felmerülı költség elılegezésére kötelezi, vagy ha
ez nem vezet eredményre, a költséget
megelılegezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 140. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárási bírságot ismételten kiszabhatja, ha a
kötelezett a meghatározott cselekményt a
bírságot kiszabó végzésben megállapított újabb
határidı alatt nem teljesítette, továbbá ha a
meghatározott magatartásra vonatkozó
rendelkezést ismételten megszegi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 141. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtás módjáról - szükség esetén a
jogosult, illetve a kötelezett meghallgatása után határoz. A 2004. évi CXL. törvény 140. § (1)
bekezdésében felsoroltak közül azt az
intézkedést kell megtennie, amely - az eset
összes körülményét mérlegelve - a
leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség
teljesítését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 142. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A szükséges intézkedést végzéssel rendeli el.

2004. évi CXL. törvény 142. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, kérelemre - a végrehajtás felfüggesztését
rendelheti el, ha
a) a hatóság jogutódlás esetén a kötelezettség
teljesítési határidejét meghosszabbítja [16. §
(3) bekezdés], vagy
b) a jogosult kérelmére elrendelt végrehajtás
során a felfüggesztést a jogosult
kezdeményezi,

2004. évi CXL. törvény 148. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

c) felfüggesztést különös méltánylást érdemlı
körülmény indokolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A végrehajtást kérelemre vagy hivatalból
felfüggesztheti, ha
a) a végrehajtás alá vont vagyontárggyal
kapcsolatos igényper van folyamatban vagy a
vagyontárgyat a bírósági végrehajtó más
követelés végrehajtása érdekében elıbb
lefoglalta,
b) a kötelezett bármely jogcímen esedékes
bevételére vagy a vagyoni helyzetében várható
- igazolható - változásra tekintettel a
végrehajtás szempontjából az eljárás
felfüggesztése célszerő,
c) a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási
ügyekben eljáró bíróság - változatlan tényállás
mellett - új eljárás lefolytatását rendeli el,
d) ha a kézbesítési vélelem megdöntésére
irányuló kérelmet terjesztettek elı és a
kérelemben elıadott tények és körülmények a
kérelem elfogadását valószínősítik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 148. § (4)

A végrehajtást kötelezıen felfüggeszti, ha
a) az e törvényben szabályozott jogorvoslás
során a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási
ügyekben eljáró bíróság elrendeli,
b) azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni
óvásban indítványozza,
c) a végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy
helyrehozhatatlan kárral járna, illetve az
közegészségügyi vagy közbiztonsági okból
szükséges,
d) jogszabály elrendeli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 148. § (5)

A végrehajtás felfüggesztését haladéktalanul
megszünteti, ha a felfüggesztésre okot adó
körülmény megszőnt. Az eljárás folytatásáról a
kötelezettet és a kérelmezıt értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 148. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtást végzéssel megszünteti, ha
a) a végrehajtható döntést visszavonták vagy
megsemmisítették,
b) jogutód hiányában a végrehajtás nem
folytatható,
c) a végrehajtáshoz való jog elévült,
d) a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri,
e) a további végrehajtási eljárási
cselekményektıl eredmény nem várható,
f) a végrehajtást foganatosító szerv a
pénzkövetelést a pénzügyi intézményre vagy a
munkáltatóra vonatkozó felelısségi szabály

2004. évi CXL. törvény 149. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

alapján [133. § (5) bekezdés, 134. § (3)
bekezdés] vagy a kötelezett tartozásaiért külön
törvény alapján helytállásra kötelezettel
szemben érvényesítette,
g) ha jogszabály a végrehajtás megszüntetését
rendeli el.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A teljesítési határidı lejárta elıtt a jogerıs
döntés hiányában is elrendelheti végzéssel
biztosítási intézkedésként a pénzkövetelés
biztosítását, illetve a meghatározott dolog
zárlatát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 151. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a biztosítási intézkedés során a kötelezett
bankszámláján levı összeget vonják végrehajtás
alá, arra hívja fel a kötelezett bankszámláját
vezetı pénzügyi intézményt, hogy a biztosítandó
összeget és az eljárás költségének fedezésére
szolgáló összeget sem a kötelezett, sem más
javára ne fizesse ki, ha pedig a számla egyenlege
nem éri el a biztosítandó összeget, a jövıbeni
befizetések tekintetében - a biztosítandó összeg
erejéig - ugyanígy járjon el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 151. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a biztosítási intézkedés feltételei már nem
állnak fenn, azt öt napon belül megszünteti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 151. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtási kifogásról - ha jogszabály
másként nem rendelkezik - azonnal, de
legkésıbb öt napon belül végzéssel dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 152. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A közigazgatási hatósági eljárás költségei
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Ha az ellenérdekő ügyfelek részvételével folyó
eljárás amiatt indult, mert a kérelmezı a másik
ügyfél jogellenes magatartását sérelmezte, ha
egyes költségek tekintetében törvény másként
nem rendelkezik, a 2004. évi CXL. törvény 153.
§ (2) bekezdésében meghatározott eljárási
költségek viselésére kötelezi
a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmezı
ügyfelet,
b) a kérelemnek megfelelı döntés esetén az
ellenérdekő ügyfelet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 154. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügy érdemében hozott határozat a
kérelemnek részben ad helyt, az eljárási költség

2004. évi CXL. törvény 154. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

általa megállapított arányban való viselésére
kötelezi a kérelmezıt, illetve az ellenérdekő
ügyfelet.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A 2004. évi CXL. törvény 153. § (2)
bekezdésének 3-15. pontjában felsorolt
költségek (a továbbiakban: egyéb eljárási
költség) vonatkozásában az eljárás során köteles
költségkímélı módon és a célszerőség
figyelembevételével eljárni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 155. § (1), 7. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyéb eljárási költség összegét általában az
érintett által bemutatott bizonyíték alapján, ha
pedig ez nem lehetséges, az érintett írásbeli
nyilatkozata alapján állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 155. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Elılegezi a hivatalból indított eljárásban az
egyéb eljárási költséget. A rendırség
igénybevételével kapcsolatos költséget,
igénybevételt kérı hatóságként, megelılegezi.
Ha a határozat az ügyfél részére kötelezettséget
állapít meg, a felmerült költség viselésére az
ügyfelet kötelezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 156. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha valamely bizonyítási eszköz igénybevételét
kérelemre indult eljárásban indítványozza, az
ezzel összefüggı költséget megelılegezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 156. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb
résztvevıjének jogellenes magatartása miatt vált
szükségessé valamely eljárási cselekmény
megismétlése, az ezzel kapcsolatos
többletköltség megfizetésére kötelezi a
jogellenes magatartást tanúsító személyt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 156. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha mulasztása miatt a felügyeleti szerv más
szervet jelöl ki az eljárás lefolytatására, köteles
megtéríteni a kijelölt szervnek az e törvény
alapján az utóbbit terhelı egyéb eljárási
költséget.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 157. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az általa kért belföldi jogsegély keretében, a
megkeresett hatóság eljárása során felmerült
egyéb eljárási költséget megtéríti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 157. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyéb eljárási költséget összegszerően
határozza meg, és határozatában vagy
végzésében dönt a költség viselésérıl, illetve a

2004. évi CXL. törvény 158. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

megelılegezett költség esetleges
visszatérítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az indokolatlanul magas egyéb eljárási költség
helyett - tekintettel a 2004. évi CXL. törvény
155. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra
- alacsonyabb összeget állapít meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 158. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Annak a természetes személy ügyfélnek, aki
kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az
eljárási költséget vagy egy részét nem képes
viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére
költségmentességet engedélyezhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 159. § (1)
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél a költségmentesség iránti kérelmet
hiányosan nyújtotta be, a kérelem beérkezésétıl
számított nyolc napon belül - megfelelı határidı
megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel. A
felhívásban figyelmezteti az ügyfelet arra, hogy
a hiánypótlás elmaradása a költségmentesség
iránti kérelem elutasítását vonja maga után. Ha
az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a
költségmentesség iránti kérelmet elutasítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A költségmentesség engedélyezése tárgyában a
kérelem beérkezését, illetıleg a hiánypótlás
teljesítését vagy a hiánypótlási határidı lejártát
követı nyolc napon belül végzéssel, illetve az
eljárást lezáró határozatában dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 2. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Költségmentességet engedélyezhet, ha az ügyfél
a) és a vele közös háztartásban élı közeli
hozzátartozók egy fıre jutó havi nettó
jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a
lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával
rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Költségmentességben részesítheti - jövedelmi és
vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül - azt a
felet is, aki a kérelem benyújtásakor
a) aktív korúak ellátására jogosult, idıskorúak
járadékában, ápolási díjban, vakok személyi
járadékában, fogyatékossági támogatásban
részesül, valamint, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı
gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) pénzellátásban részesülı hadigondozott és

nemzeti gondozott,
c) hajléktalan személy,
d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti
vagy menedékeskénti elismerését kérı
személy számára biztosított ellátásra és
támogatásra jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Különösen indokolt esetben teljes vagy
részleges költségmentességet engedélyezhet, ha
az ügyfél
a) és a vele közös háztartásban élı közeli
hozzátartozók egy fıre jutó havi nettó
jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a
lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával
rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 5. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kivételes esetben - az ügyfélnek a 180/2005.
(IX. 9.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozata alapján - költségmentesség
engedélyezhetı akkor is, ha a 4. §-ban és 5. §ban foglalt feltételek nem, vagy csak részben
állnak fenn, de az ügyfél egyéb, különös
méltánylást érdemlı körülményeinek
(katasztrófahelyzet, betegség, egyéb vis maior
események stb.) figyelembevételével
megállapítja, hogy az ügyfél és az általa
eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.
(K-V-MJV-FK-F-M)

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 6. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Nem engedélyezhet költségmentességet azon
ügyfél számára, aki bármely magyar hatóság
eljárása során - a kérelem benyújtását megelızı
30 napon belül - igazolta, hogy magyarországi
megélhetése biztosított.
(K-V-MJV-FK-F-M)

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A költségmentességhez alapul szolgáló
feltételeknek az eljárás folyamán történı
bekövetkezése, illetve megváltozása esetén
költségmentességet engedélyezhet, illetve a
megadott költségmentességet módosíthatja vagy
visszavonhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 159. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A költségmentességben részesülı ügyfél köteles
a költségmentesség alapjául szolgáló
feltételekben beálló változást annak
bekövetkezésétıl számított öt napon belül a
hatóságnak bejelenteni. Ha az ügyfél bejelentése
alapján azt állapítja meg, hogy az ügyfél
jövedelmi és vagyoni helyzetében a 180/2005.

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(IX. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában és 5. §-ában
foglaltakra figyelemmel változás állt be, a
költségmentességet engedélyezı végzését ennek
megfelelıen módosítja vagy visszavonja, és az
ügyfelet - a döntésétıl függıen - az eljárás során
felmerült eljárási költségek megtérítésére,
valamint a várható költségek megelılegezésére
kötelezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha tudomására jut, hogy az ügyfél a
költségmentesség iránti kérelem benyújtásakor
valótlan adatot szolgáltatott, vagy a hatóságot
egyéb módon megtévesztette és ez az eljáró
hatóság döntését számára kedvezı irányba
befolyásolta, akkor az ügyfelet az eljárás során
felmerült költségek megfizetésére, illetve a
várható költségek megelılegezésére kötelezi
(K-V-MJV-FK-F-M)

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 8. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás a közigazgatási eljárásban
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Törvény, kormányrendelet, önkormányzati
rendelet eltérı rendelkezése hiányában a
közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton
is intézi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 160. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az azonosításhoz az aláírás érvényességét,
valamint az érintett hitelesítés szolgáltatónál
viszontazonosítás jelleggel az aláíró természetes
azonosítóit ellenırizheti, ez azonban nem érinti
az eljárás lefolytatásához szükséges
jogszabályban meghatározott adatok átadásának
kötelezettségét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 160. § (2)
193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 12. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyes eljárási cselekmények elektronikus
úton történı végzését a 2004. évi CXL. törvény
160. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a következı módon biztosítja:
a) olyan ügyintézési felület útján, amely az
eljárási cselekmény végzése során feltételezi
az ügyfél és hatóság közötti kölcsönös és
összefüggı adatcserét és kétirányú
kapcsolatot (a továbbiakban: párbeszédre
épülı elektronikus ügyintézés); vagy
b) olyan csatlakozási felület útján, amelynek
használatával a hatóság az ügyféllel fennálló
kölcsönös és összefüggı adatcsere vagy
kétirányú kapcsolat nélkül küldi és fogadja az
eljárási cselekményekhez kapcsolódó egyes
elektronikus dokumentumokat (a

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

továbbiakban: nem párbeszédre épülı
elektronikus ügyintézés).
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az elektronikus ügyintézés során az eljáró
ügyfél személyazonosságát olyan módon kell
alátámasztania, hogy az elektronikus azonosítás
egy korábban, hitelesítés-szolgáltató vagy a
regisztrációs szerv által elvégzett, az ügyfél
személyes megjelenését igénylı
személyazonosításhoz legyen köthetı.
Kezelıorvos által kiállított igazolás szerint
személyes megjelenésében akadályozott ügyfél
esetén a hitelesítés-szolgáltató vagy a
regisztrációs szerv a személyazonosságot az
ügyfél lakóhelyén vagy tartózkodási helyén
ellenırzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §
(1), (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A párbeszédre épülı elektronikus ügyintézés
biztosítása során az adatkezelés jogszabályi
feltételeinek megtartása mellett az ügyfelet a
következı módon azonosítja:
a) elektronikus aláírás felhasználásával úgy,
hogy a kapcsolatlétesítési (belépési) szándékát
kifejezı és az ügyfelet azonosító elektronikus
őrlapot az ügyfél aláírja; vagy
b) központi rendszer által biztosított ügyfélkapu
igénybevétele útján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél személyes megjelenése esetén a
személyes megjelenéskor vagy az elektronikus
őrlapon megadott adatok és az ügyfél által
bemutatott, a külön jogszabályban meghatározott
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány alapján az ügyfelet a 2004. évi CXL.
törvény 160. §-ának (6) bekezdése szerint
azonosítja. Az ügyfél által megadott, a 2004. évi
CXL. törvény 160. §-ának (9) bekezdése b)
pontja szerinti adatokat összeveti a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás adataival, valamint
ellenırzi a személyes megjelenés során
bemutatott személyazonosításra alkalmas
hatósági igazolvány érvényességét.
(V-MJV-FK)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Körzetközponti jegyzı

A 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) és
(4) bekezdésben meghatározott ellenırzés
sikertelensége esetén az ügyfélkapu létrehozását
megtagadja, és az ügyfél adatait
helyreállíthatatlanul törli.
(V-MJV-FK)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §
(6)

Körzetközponti jegyzı

Az ügyfélkapu használatával összefüggésben, az
ügyfél hozzájárulásával, az ügyfélkapu útján

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

történı azonosítást kiegészítı, fokozottabb
informatikai biztonsági követelményeket is
kielégítı azonosítási megoldásokat is
alkalmazhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Nem párbeszédre épülı elektronikus ügyintézés
esetén az ügyfél személyazonosságát az e §-ban
meghatározott módon állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentum esetén akkor tekintheti az ügyfél
személyazonosságát alátámasztottnak, ha
a) az aláírás hitelesítés-szolgáltató által
kibocsátott tanúsítványhoz kapcsolódik,
b) a tanúsítvány az azonosításkor érvényes, és
c) az azonosítás viszontazonosítással történı
elızetes ellenırzése esetén a
viszontazonosítást végzı hitelesítés-szolgáltató
a természetes személyazonosító adatok
egyezıségét igazolja vissza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél személyazonosságát elektronikus
aláírással kizárólag az általa aláírni kívánt
tartalmú elektronikus dokumentum útján
hitelesítheti. Tilos az elektronikus aláírás olyan
azonosítási célú felhasználása, amelynek során
az aláírt elektronikus dokumentum tartalmát az
aláíró nem ismeri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Külön jogszabályban meghatározott esetekben
párbeszédre épülı elektronikus ügyintézés esetén
biztosítania kell, hogy az ügyfél által küldött
elektronikus dokumentum a küldést végzı
azonosított ügyfélhez hozzá legyen rendelve.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdés szerinti követelményt elektronikus
aláírással biztosítják, lehetıvé kell tenni, hogy az
ügyfél az elektronikus aláírás elıtt az
elektronikus dokumentumot megtekinthesse és
arról az elektronikus aláírás után - ha azt
jogszabály nem zárja ki - másolat készítését
kérhesse. Ha az ügyfél olyan elektronikus
őrlapot ír alá, amely önmagában nem
tartalmazza mindazon információt, ami az
elektronikus őrlap tartalmának késıbbi, ügyfél
általi értelmezéséhez szükséges, a megtekintés
során és a készített másolatban e kiegészítı
információt is külön meg kell jelenítenie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél nem rendelkezik elektronikus
aláírási tanúsítvánnyal, az elektronikus
dokumentum ügyfél általi elküldését a 193/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet 11. § (4) és (5)
bekezdésben meghatározott módokon lehet az
ügyfélhez rendelni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(5), (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus dokumentum 193/2005. (IX.
22.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés szerinti
ügyfélhez rendelésének megfelelıségéért, az
ügyfélhez rendelést végzı hatóságként, felel. Az
elektronikus dokumentum más hatósághoz vagy
egyéb külsı szervhez vagy személyhez való
továbbítása esetén is vélelmezni kell az
elektronikus dokumentum adott ügyfélhez
rendeltségét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél személyazonosságát

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. §

Önkormányzati hatóság

Az ügyfél által küldött elektronikus
dokumentumot nem elektronikus úton is az
ügyfélhez rendelheti, ha
a) az ügyfél a hatóság segítségével elektronikus
úton elıkészített elektronikus dokumentumot
a hatóság elıtti személyes megjelenés során
papír alapon aláírja; vagy
b) az ügyfél a hatóság segítségével elektronikus
úton vagy a saját eszközein futó alkalmazás
segítségével elıkészített elektronikus
dokumentumot kinyomtatja, azt papír alapon
aláírja, és azt megküldi a hatóság részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az ügyfél által küldött elektronikus
dokumentumot - feltéve, hogy az ügyfél a
megküldéstıl számított 3 napon belül nem kéri
az így létrejött elektronikus dokumentum
helyesbítését - az ügyfél elektronikus aláírása
nélkül is az ügyfélhez rendelheti, ha
a) az elektronikus dokumentumot személy által
felügyelt automatizált vagy szervezeti
aláírással látja el, vagy
b) az eljárási cselekményt tartalmazó
elektronikus dokumentumot kizárólag
valamely közigazgatási szerv által igénybe
vehetı idıbélyegzés szolgáltatás útján látja el
idıbélyegzıvel.
Az ügyfél részére biztosítania kell, hogy az így
létrejött elektronikus dokumentumot
megtekinthesse, vagy arról másolat készítését,
illetve annak helyesbítését kérhesse.
(K-V-MJV-FK-F-M)

viszontazonosítás útján elızetesen ellenırzi,
amennyiben az ügyfél személyes adathoz, illetve
adó-, bank-, biztosítási vagy értékpapírtitokhoz
kíván hozzáférni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A viszontazonosítás keretében a
viszontazonosítást végzı szervezetnek megküldi

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 14. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 15. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfélkapu létesítésére az elıttük
személyesen eljáró ügyfeleknek felajánlja az
ügyfélkapu létesítését, amelyet az ügyfél
kérelme esetén azonnal létrehoz.
(V-MJV-FK)

2004. évi CXL. törvény 160. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Ha az elektronikus közigazgatási ügyintézés
vagy szolgáltatás igénybevételének lehetıségét
nem csak a központi rendszeren keresztül
biztosítja, a saját információs felületén a
központi rendszeren elérhetı szolgáltatásokról és
azok igénybevételének lehetıségérıl szóló
tájékoztatást is biztosít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 160. § (11)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus dokumentum megérkezésérıl a
külön jogszabályban meghatározott módon
elektronikus érkeztetı számot tartalmazó
automatikus értesítést küld a dokumentum
feladójának. A dokumentum megérkezését
követı három napon belül megvizsgálja, hogy az
megfelel-e a jogszabályban elıírt
követelményeknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 161. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a) a megadott természetes személyazonosító
adatokat
(vagy azok egy részét),
b) a viszontazonosítás alapjául szolgáló
ellenırzı adatot (tanúsítványt vagy más, a
viszontazonosítást végzı szervezetnél az
ügyfél azonosítására alkalmas adatot), és
c) a viszontazonosítási kérést azonosító adatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A viszontazonosítást elektronikus úton
végezheti
a) ha az elektronikus úton küldött
viszontazonosítási
kérést elektronikus aláírással látja el, vagy
b) a viszontazonosítást kérı és a
viszontazonosítást végzı szerv között, a
központi rendszer közremőködésével létesített
zárt adathálózati kapcsolat útján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Párbeszédre épülı elektronikus ügyintézési
felület esetén biztosítania kell, hogy hivatali idın
kívül is folyamatosan fogadja az elektronikus
beadványokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 16. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha nem párbeszédre épülı elektronikus
ügyintézési felület esetén hivatali idın kívül nem
fogad elektronikus beadványokat, az
elektronikus visszaigazolást a következı hivatali
idı kezdetén automatikusan megküldi.
Ebben az esetben:
- hivatali idın kívül gondoskodnia kell arról,
hogy rögzítésre kerüljön az az idıpont, amikor
a hatóság elektronikus levélcímére küldött
beadványokat a hatóság képes lett volna
fogadni (a beadványok elérhetıvé válása a
hatóság elektronikus levélcímén)
- a beadvány elıterjesztésére irányadó határidıt
megtartottnak tekinti, ha a rögzített idıpont a
beadvány elıterjesztésére nyitva álló határidın
belül volt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 16. §
(2)-(4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az érkeztetésrıl szóló elektronikus
visszaigazolásban foglalt érkeztetı számot - ha
jogszabály eltérıen nem rendelkezik - e rendelet
mellékletében meghatározott szerkezet szerint
képezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikusan aláírt beadvány aláírásának
érvényességét
a) nem párbeszédre épülı elektronikus
ügyintézés
esetén három napon belül,
b) párbeszédre épülı elektronikus ügyintézés
esetén, ha az aláíráshoz tartozó tanúsítvány
kapcsán a hitelesítés-szolgáltató biztosítja a
tanúsítvány állapot (visszavonási
nyilvántartás) folyamatos (on-line)
közzétételét, az ügyfél által végezni kívánt
eljárási cselekmény elvégzését megelızıen,
c) párbeszédre épülı elektronikus ügyintézés
esetén - ide nem értve a b) pontban foglalt
esetet - a személyes adathoz, illetve adó-,
bank-, biztosítási vagy értékpapírtitokhoz való
hozzáférés biztosítását megelızıen, illetve
d) párbeszédre épülı elektronikus ügyintézés
során egyéb eljárási cselekmény esetén - ide
nem értve a b) és c) pontban foglaltakat - a
kérelemnek helyt adó érdemi határozat
meghozataláig
ellenırzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus aláírás ellenırzése során
megvizsgálja, hogy az elektronikus aláírás a
külön jogszabályban foglalt követelményeknek
megfelel-e.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A feladót tájékoztatja az azonosítás
sikertelenségérıl és hiánypótlásra hívja fel, ha az
elektronikus beadvány a 2004. évi CXL. törvény
161. §-ának (2) bekezdése szerint értelmezhetı,
de
a) az elektronikus beadványon elhelyezett
elektronikus aláírás nem érvényes,
b) az elektronikus beadványon elhelyezett
elektronikus aláírás nem felel meg a 193/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésben
foglalt feltételeknek,
c) az elektronikus aláírással hitelesített
azonosító adatok nem egyeznek meg az
elektronikus beadványban foglalt adatokkal,
vagy
d) az elektronikus beadvány az azonosításhoz
szükséges adatokat nem tartalmazza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentum fogadását követıen az elektronikus
aláírás érvényességének ellenırzéséig
megvizsgálja, hogy az elektronikus aláírás
tartalmaz-e idıbélyegzıt annak alátámasztására,
hogy az az idıbélyegzıben rögzített idıpont
elıtt készült.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 19. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elektronikus aláírás idıbélyegzıt nem
tartalmaz, azt haladéktalanul kiegészíti
idıbélyegzıvel vagy elektronikus aláírással
hitelesített saját idıjelzésével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 19. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Nem köteles az elektronikusan aláírt beadvány
feladóját hiánypótlásra felhívni vagy egyébként
a feladót értesíteni, ha az elektronikus beadvány
átvételét követıen kiderül, hogy az biztonsági
kockázatot jelent, és ezért az elektronikus
beadvány átvételét meg kellett volna tagadnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 20. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatóság az értelmezhetı, elektronikus
aláírással ellátott beadvány feladóját nem tudja
hiánypótlásra felhívni, a beadványt az értesítési
cím hiányára utaló záradékkal ellátja, majd a
beadványt - a záradékkal együtt - szervezeti
aláírással látja el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 20. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elektronikus beadványon elhelyezett
elektronikus aláírás érvényes és e rendelet 18. §
(2) bekezdésben foglalt követelményeknek
megfelel, az ügyfél elektronikus aláírását
idıbélyegzıvel vagy elektronikus aláírással
hitelesített saját idıjelzésével látja el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 20. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél a kérelem beadásával egyidejőleg
kéri, az általa megadott elektronikus levélcímre
szervezeti aláírással ellátva visszaküldi a hozzá
beérkezett kérelmet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 21. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél kérelmére indult eljárásban a kérelem
megérkezésétıl számított három napon belül
felhívja az ügyfelet, hogy nyolc napon belül
fizesse meg az eljárásért fizetendı eljárási
illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat. A
fizetési kötelezettség mértékérıl, módjáról és
határidejérıl, valamint a mulasztás
jogkövetkezményérıl a kérelmezı ügyfelet
egyidejőleg tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 161. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél az elektronikus úton számára
elküldött dokumentum átvételét öt napon belül
nem igazolja vissza, akkor postai úton továbbítja
számára az iratot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 161. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A többi elektronikus beadvány fogadására
szolgáló elektronikus levélcímtıl eltérı, önálló
elektronikus levélcímet használ a
visszaigazolások fogadására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az ügyfél számára elektronikus
dokumentumot küld, és az elektronikus levél
továbbítására használt eljárás biztosítja számára
a válaszcím meghatározását, válaszcímként e
rendelet 22. § (4) bekezdésben meghatározott
elektronikus levélcímet jelöli meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél által elküldött visszaigazolásról
visszaigazolást nem küld.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha közlése több részbıl áll (különösen
elektronikus levélhez főzött kiegészítés,
csatolmány és más elektronikus dokumentumot
is beágyazó elektronikus dokumentum közlés
esetén) vagy a közlés egészét vagy a közlés
minden hitelesítést igénylı részét külön látja el

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 23. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

szervezeti vagy minısített aláírással.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A döntését, a hatósági bizonyítványt, a hatósági
igazolványt, a szakhatóság állásfoglalását - ha
azt elektronikus úton kézbesítik - minısített
elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentumba foglalja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 162. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Elektronikus levelezés útján csak azzal az
ügyféllel tarthat kapcsolatot, aki e célból a
hatóságnak az elektronikus levélcímét átadta,
amelynek érvényességéért az ügyfél felelıs. Az
ügyfél elektronikus elérhetıségi adatait
(elektronikus levélcím, telefonszám, mobiltelefonszám, faxszám stb.) az adat
visszavonásáig vagy megszőnéséig kezelheti,
más szervnek vagy személynek csak törvény
rendelkezése szerint vagy az ügyfél
engedélyével adhatja át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 162. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárás során keletkezett elektronikus
dokumentumról a másolat készítésére jogosult
személy kérésére, a jogosult választása szerint,
hitelesített elektronikus, illetve hagyományos,
papír alapú másolatot ad ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 162. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elektronikus ügyintézés papír alapon vagy
elektronikus adathordozón érkezett beadvány
elektronikus másolatán alapul, az elektronikus
másolatot készítı hatóságként köteles más
hatóság megkeresésére az elektronikus másolat
alapjául szolgáló beadvány eredeti példányához
annak az iratkezelés általános szabályai szerinti
selejtezéséig hozzáférést biztosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 24. §
(4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Akkor is készíthet és tárolhat elektronikus
formában valamely iratot, ha azt az ügyfél
részére eredetiben papír alapon küldi meg,
különösen ha azt az ügyfél kérte vagy jogszabály
postai kézbesítést ír elı. Ekkor a hatóság az
elektronikus formában kiadmányozott iratra
feljegyzi, hogy az az ügyfél számára papír
alapon lett eredetiben megküldve.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 25. §
(1), (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elektronikus dokumentum papír alapon
történı megjelenítésének mőszaki feltételei
adottak, a másolatban rögzíti:
a) az elektronikus dokumentum szöveges és
ábrázolt tartalmát;
b) a kiadmányozó személy, valamint a hatóság

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 26. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

nevének és az aláírás idıpontjának szöveges
megjelenítését, szervezeti aláírással ellátott
elektronikus dokumentum esetén a szervezeti
aláíráshoz tartozó tanúsítvány szerint az aláírót
meghatározó adatokat;
c) záradékban az elektronikus dokumentum
azonosítására vagy a másolat készítésére
vonatkozó azon adatokat (metaadatokat),
amelyek az elektronikus dokumentum
tartalmából egyébként nem állapíthatóak meg,
de a másolatot kérı szempontjából
jelentıséggel bírnak, és azoknak a másolatot
kérı tudomására jutása az eljárás
eredményességét nem veszélyezteti;
d) „az elektronikus dokumentumban
foglaltakkal egyezı tartalmú irat” záradék
szöveget.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha az elektronikus dokumentum jellemzıire
tekintettel a papíralapú másolat nem tartalmazza
az elektronikus dokumentum szöveges és
ábrázolt teljes tartalmat, e rendelet 26. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti záradék helyett azt
kell feltüntetni, hogy a másolat a készítésének
alapjául szolgáló elektronikus dokumentumot
csak részben tartalmazza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 26. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az eljárás során egyes eljárási
cselekményeket elektronikus úton nem lehet
végezni, azok elvégzéséhez a papíralapú
másolatot használja fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 26. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügy elektronikus dokumentumainak olyan
hatósághoz történı továbbítása esetén, ahol az
elektronikus dokumentum használatának
feltételei nem biztosítottak, az elektronikus
dokumentumról papíralapú másolatot köteles
készíteni és küldeni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 26. §
(4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elektronikus dokumentum jellemzıire
tekintettel arról papíralapú másolat nem
készíthetı vagy a készített papíralapú másolat
nem tartalmazza az elektronikus dokumentum
teljes tartalmát, - ha az mőszakilag
megvalósítható - olyan papíralapú kivonatot
készít az elektronikus dokumentumról, amely
alkalmas e rendelet 26. § (3) és (4) bekezdés
szerinti felhasználásra. A másolatot készítı
hatóság ilyen esetben az elektronikus
dokumentum használatának feltételeivel nem
rendelkezı hatóság számára biztosítja az
elektronikus dokumentum megismerését.

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 26. §
(5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben elektronikus adathordozón
benyújtott beadványt is fogad, az
értelmezhetıség feltételeinek megfelelı
elektronikus adathordozón benyújtott
beadványról a benyújtással egyidejőleg, a
beadványt benyújtó személy jelenlétében olyan
elektronikus másolatot készít, amelyben az
adathordozón rögzített elektronikus beadványon
túl
a) nyilatkozik a másolat és az elektronikus
adathordozón rögzített beadvány
azonosságáról,
b) megadja az elektronikus adathordozó
azonosításához szükséges adatokat, valamint
c) a fentieket elektronikus aláírással igazolja,
ideértve a személy által felügyelt automatizált
aláírást is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 27. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatóság és az ügyfél folyamatban levı
elektronikus kapcsolattartása során az
ellenırzése alatt álló informatikai rendszerben
bekövetkezı
a) átmeneti üzemzavar esetén az ügyfelet
elektronikus levélben - az üzemzavar kezdı és
megszőnési idıpontjának megjelölésével - az
üzemzavar elhárítását követı huszonnégy órán
belül tájékoztatja az üzemzavar tényérıl,
b) tartós - legalább öt napon át tartó - üzemzavar
esetén legkésıbb az üzemzavar ötödik napját
követı elsı munkanapon az ügyfelet az
üzemzavar tényérıl és kezdı idıpontjáról
könyvelt postai küldeményben értesíti és
tájékoztatja arról, hogy az ügyintézésre a
hagyományos (írásbeli) eljárási módot lehet
alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 163. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha informatikai rendszerének tartós vagy
átmeneti meghibásodása, illetve egyéb technikai
ok miatt nem volt képes elektronikus
dokumentumot fogadni, az errıl szóló
tájékoztatással egyidejőleg az ügyfelet a
szükséges eljárási cselekmény megismétlésére
hívja fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 163. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az átmeneti üzemzavar idıtartamát, illetve a
tartós üzemzavar esetén az üzemzavar kezdı
idıpontjától az értesítésnek az ügyfél részére
történı kézbesítéséig tartó idıszakot a határidık
számítása szempontjából figyelmen kívül kell
hagynia. A tartós üzemzavar elhárítása után
ennek tényérıl az ügyfelet elektronikus úton
értesíti.

2004. évi CXL. törvény 163. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A központi rendszeren és az internetes
honlapján a hatáskörébe tartozó ügy intézésérıl
elektronikus tájékoztatót tesz közzé, amely
magában foglalja
a) a hatóság megnevezését, hatáskörét,
illetékességét, postai és elektronikus címét,
telefon- és telefaxszámát,
b) az egyes hatósági ügyek intézésére a
szervezeten belül illetékes ügyintézık
megnevezését, az ügyfélfogadási rendet,
illetıleg
c) az ügyek intézését segítı útmutatókat, a
hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre
(ügyintézési folyamat leírására) vonatkozó
tájékoztatást és az ügyintézéshez használt
formanyomtatványok letölthetıvé tételét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 164. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha interaktív tájékoztatási szolgáltatást, illetve
elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújt,
tájékoztatást ad továbbá:
a) az ügyintézés során alkalmazott hatályos
jogszabályokról,
b) az ügyintézés jogszabályban meghatározott
határidejérıl,
c) az ügyek intézése során elektronikus úton
végezhetı cselekményekrıl, így különösen a
központi rendszer igénybevételének
feltételeirıl, az eljárás megindításához
szükséges kérelem (beadvány) elérhetıségérıl,
kitöltésének módjáról, továbbításáról,
d) az egyes eljárási cselekményekhez
kapcsolódó, az ügyfelet megilletı jogokról, az
ügyfelet terhelı kötelezettségekrıl,
e) az adatkezelésrıl és az ügyfelet megilletı
adatvédelmi jogokról,
f) az eljárási illetékrıl vagy igazgatási
szolgáltatási díjról és lerovásának,
befizetésének módjáról,
g) az elektronikus ügyintézési cselekmények
végzéséhez az elektronikus aláírással nem
rendelkezı ügyfél számára szükséges egyedi
azonosító használatáról, illetıleg az egyedi
azonosítóhoz jutás módjáról való
információkat,
h) az elektronikus ügyintézés technikai
szabályairól szóló tájékoztatást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 164. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A 2004. évi CXL. törvény 164. § (2) bekezdés
szerinti szolgáltatás keretében hivatalosan
közzétett nyomtatványon, elektronikus őrlapon
érkezı kérelmet és beadványt, ha annak kitöltése

2004. évi CXL. törvény 164. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelel, köteles
a) a hatósági ügyintézés hagyományos
módozatai esetén kinyomtatott formában,
b) elektronikus közigazgatási szolgáltatás
nyújtása esetén elektronikus formában
elfogadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött
hatósági ügyek intézését elektronikus úton
történı elızetes idıpontfoglalással teheti
lehetıvé.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 165. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az idıpontfoglalásban meghatározott idıpont
elıtt legkésıbb egy munkanappal korábban az
idıpont módosítását kezdeményezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 165. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárása során - a biztonságos és átlátható
ügyintézés érdekében - az elektronikus
ügyintézés informatikai támogatásával
gondoskodik az ügyfél által elektronikus úton
elıterjesztett és a hatóság által készített
dokumentumok biztonságos kezelésérıl.
Ennek érdekében
a) az ügyintézés hatáskörébe esı folyamatában
biztosítja az elektronikus ügyirat
sértetlenségét, megváltoztathatatlanságát,
b) az ügyfél számára olyan informatikai
megoldások igénybevételét biztosítja, melyek
a hatósággal való, az ügyfél számára az
elektronikus hatósági ügyintézéshez biztosított
levélcímérıl kezdeményezett, vagy e
levélcímre irányuló kommunikációt, az
ügyintézéssel összefüggı adatai megırzését és
az ügyfél számára az általa megismerhetı
adatokhoz való hozzáférést, illetıleg a
hatósággal való elektronikus kapcsolattartás
biztonságosságát teszik lehetıvé,
c) biztosítja az ügyiratba való betekintést, arról
hiteles másolat készítését, az ügyirat
visszakereshetıségét és jogszabályban
meghatározott formában és ideig történı
megırzését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 166. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus ügyintézés, illetve szolgáltatás
teljesítéséhez csak olyan informatikai rendszert
vehet igénybe, amely biztosítja a hatóságok
egymás közötti, valamint az ügyfelekkel való
biztonságos kapcsolatát, az adatvédelmi
szabályoknak megfelelı adatkezelést és a hiteles
dokumentumcserét, továbbá az elektronikus
iratoknak a jogszabályban meghatározott
formában és a levéltári szabályokban

2004. évi CXL. törvény 167. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

formában és a levéltári szabályokban
meghatározott ideig történı archiválását,
továbbá alkalmas más, az említett célt szolgáló
informatikai rendszerekkel történı
együttmőködésre.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az eljárás során az ügyféllel távbeszélı útján
szóban, továbbá telefax útján, illetve ha
jogszabály így rendelkezik, szöveges
üzenetközvetítési szolgáltatás útján írásban is
tarthatja a kapcsolatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 168. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az eljárás során a hatóság és az ügyfél
távbeszélın veszi fel a kapcsolatot, az ügyfél
azonosíthatósága érdekében az ügyféltıl a
természetes személyazonosító adatait és az általa
törvény alapján kezelhetı azonosítóját kérheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 168. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfelet a 2004. évi CXL. törvény 168. §
(2) bekezdés szerint azonosította, hivatalos
feljegyzés készítése mellett távbeszélı útján is
történhet
a) a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás,
b) az idézés,
c) a bizonyítékok ismertetésének határnapjáról
szóló értesítés.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 168. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az eljárás körülményei távbeszélı
felhasználásával történı tolmácsolást tesznek
indokolttá, arról hangfelvételt készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 168. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a kérelmet a 2004. évi CXL. törvény 34. §
(2) bekezdése alapján távbeszélı útján, továbbá
ha szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján
terjesztik elı, errıl hangfelvételt vagy hivatalos
feljegyzést kell készíteni, amely tartalmazza az
ügyfél nevét, lakcímét, a kérelem tartalmát és az
elıterjesztés idıpontját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 168. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfélnek, illetve az eljárás egyéb
résztvevıjének kérelmére a 2004. évi CXL.
törvény 168. § (3) és (5) bekezdésben foglalt
eljárási cselekményrıl papír alapú, illetve
elektronikus levélértesítést küld.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXL. törvény 168. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

2004. évi CXL. törvény 169. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha jogszabály arra feljogosítja, az ügyfél
számára
a) más hatóságok elektronikus tájékoztató
szolgáltatásához, illetve elektronikus

ügyintézési rendszeréhez történı hozzáférést
biztosíthat,
b) az ügyfél nevében, jogszabályban
meghatározott feltételek esetén a közhiteles
nyilvántartásokból történı adatszolgáltatási,
másolatkészítési kérelmet terjeszthet elı,
c) az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány
kiállítását kérheti,
d) az ügyfél azonosítását követıen egyedi
hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati
lehetıséget, szakmai és informatikai segítséget
nyújthat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A közigazgatási hatósági eljárásban nem lehet
az ügyfél képviseletére vonatkozó jogosultságot
önmagában, kizárólag az elektronikus aláírási
tanúsítványban megjelenített képviseleti
jogosultságra alapozva elfogadnia. E korlátozás
nem zárja ki, hogy elfogadjon az aláírás
létrehozó eszközön elhelyezett, de aláírás
létrehozó adatnak nem minısülı, önálló
kriptográfiai magánkulcshoz kapcsolódó
tanúsítványban rögzített képviseleti
jogosultságot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 28. §
(3), (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a képviseleti jogosultság a jogi személyre
vagy jogi személyiség nélküli más szervezetre
vonatkozó közhiteles, elektronikus úton elérhetı
nyilvántartásból megállapítható és a természetes
személy képviselı megadta a nyilvántartás
megjelölését és a jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli más szervezet
nyilvántartásbeli azonosítására szolgáló adatot,
ezek alapján ellenırzi a természetes személy
képviseleti jogának fennállását. Ha a képviseleti
jog a megjelölt nyilvántartásból nem állapítható
meg, errıl a természetes személy képviselıt
tájékoztatja, és - határidı tőzésével - felhívja az
ügyfelet a képviseleti jog igazolására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 29. §
(1), (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
más szervezet képviseletével összefüggésben
biztosítania kell a több azonosított természetes
személy általi együttes képviselet lehetıségét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 29. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Csak akkor alkalmazhat a 2004. évi CXL.
törvény 168. §-a szerinti, telefonnak és
telefaxnak nem minısülı más elektronikus
eszközt az ügyféllel való kapcsolattartásra, ha
a) az adott elektronikus eszköz használata
kapcsán teljesülnek a 193/2005. (IX. 22.)
Korm. rendelet II. fejezetben meghatározott

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 32. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

feltételek,
b) az ügyfél kérelmére indult eljárásban a más
elektronikus eszköz útján továbbított adatok az
eljárás során elvégzendı eljárási cselekmény
elıkészítésére szolgálnak, és ezen eljárási
cselekmény elvégzését megelızıen a hatóság
az ügyfelet a II. fejezet szerint vagy
hagyományos úton azonosítja, vagy
c) egyébként azt a 2004. évi CXL. törvény 168.
§-a szerint jogszabály egy adott eljárásban
külön lehetıvé teszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Lehetıvé teheti a korábban már igazolt
személyazonosságú ügyfél részére, hogy - a
közlés terjedelmétıl függıen - kérelmére
szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján is
továbbítson bármely, az ügyfélnek szóló
hatósági közlést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 32. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél tájékoztatására és értesítésére
vonatkozó hatósági közlés esetén - az ügyfél
külön kérésére - mellızheti a más elektronikus
eszközön kívüli módon történı közlést, ha
igazolható a hatósági közlésnek ügyfélhez
történı megérkezése.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 32. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Elektronikus tájékoztató szolgáltatása keretében
köteles a kormányzati portálon vagy internetes
honlapján tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy az
elektronikus ügyintézés elektronikus jellegébıl
adódó problémákkal kapcsolatban - különösen
elektronikus úton történı elérhetetlensége, az
ügyfél által megadott adatok sérülése, az ügyfél
által küldött elektronikus dokumentum
értelmezhetetlennek vagy biztonsági kockázatot
jelentınek minısítése esetén - hol tehet
bejelentést, és a bejelentések kivizsgálására mely
eljárás szerint és határidın belül kerül sor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 33. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus ügyintézés elektronikus
jellegébıl adódó problémákkal kapcsolatban tett
bejelentések fogadására és kivizsgálására külön
személyt vagy szervezeti egységet jelöl ki. A
bejelentéseket a hatóság a közzétett idıtartamon
belül kivizsgálja, amely idıtartam azonban nem
lehet hosszabb, mint 15 nap. A kivizsgálás
eredményérıl az ügyfelet írásban tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 33. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A 2004. évi CXL. törvény 162. §-ának (9)
bekezdésében meghatározott feltételek
teljesülése esetén automatizált egyedi döntést

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 34. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

olyan eljárás útján kell személy által felügyelt
automatizált aláírással ellátnia, amely biztosítja
a) a döntés szövegének az aláíró személy
részére az aláírást megelızıen történı
megjelenítését, és
b) egyazon személy által felügyelt automatizált
aláírási sorozatban fellépı mőszaki hiba esetén
a teljes sorozat megismétlését.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az egyes ügyfelekre vonatkozó, külön
jogszabály alapján fennálló adatszolgáltatási
kötelezettségének elektronikus úton történı
teljesítése esetén tételesen rögzíti az
adatszolgáltatást kérı szerv és személy azonosító
adatait, az adatszolgáltatás tárgyát, tartalmát,
jogalapját, valamint idıpontját. Gondoskodnia
kell arról, hogy az adatszolgáltatást megelızıen
ügyintézıje vagy automatizált eljárás útján
ellenırizze az adatszolgáltatás jogi feltételeinek
meglétét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 35. §
(1), (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ideiglenes tárolóhelyben történı
elhelyezésrıl az ügyfelet a megadott
elektronikus levélcímen értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 36. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha rendelkezésére áll az ügyfél által rejtjelezés
céljából átadott rejtjelezı kulcs, az elektronikus
dokumentumot az ideiglenes tárolóhelyben csak
rejtjelezve helyezheti el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 36. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az ügyfél az ideiglenes
tárolóhelyben elhelyezett elektronikus
dokumentumot 5 napon belül nem nyitja meg, a
postai úton továbbítja számára az iratot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 36. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít
ki az elektronikus ügyintézés során keletkezett
egyes elektronikus dokumentumokkal
kapcsolatos olyan, az ügyfél számára
megismerhetı és jelentıséggel bíró
nyilvántartási bejegyzésekrıl, amelyek nem
képeznek önálló iratot (különösen az érkeztetı
könyv vagy az iktatókönyv bejegyzései).
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 37. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az illeték (igazgatási szolgáltatási
díj) megfizetése a 193/2005. (IX. 22.) Korm.
rendelet 39. § (4) bekezdésben meghatározott
idıpontig nem történt meg, akkor felhívja az
ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az
eljárásért fizetendı eljárási illetéket (igazgatási

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 39. §
(5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

szolgáltatási díjat). A fizetési kötelezettség
mértékérıl, módjáról és határidejérıl, valamint a
mulasztás jogkövetkezményérıl a kérelmezıt
egyidejőleg tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A reá irányadó szabályok alapján az ügyfél által
benyújtott hagyományos vagy elektronikus
dokumentumra vagy őrlapra az eljárási illeték
befizetett összegét - a Magyar Államkincstár
által megküldött, az ügyazonosító számot
tartalmazó befizetés megtörténtérıl az
ügyazonosító számot a megfizetett illeték
összegét és az átutalás (befizetés) idıpontját
tartalmazó lista alapján - felvezeti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 39. §
(6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárási illeték elızetes megfizetésével
indított ügyben a befizetés tényét a Magyar
Államkincstár megkeresésével - a 8 számjegyő
azonosító szám feltüntetése mellett - ellenırzi.
Nyilvántartást vezet az ügyfél által közölt 8
számjegyő azonosító számról, a megfizetett
összeg nagyságáról, a befizetés idıpontjáról. Ha
a befizetés nem történt meg vagy a Magyar
Államkincstár közli, hogy az azonosító számra
más szervtıl már érkezett megkeresés, akkor e
rendelet 39. § (5) bekezdésben foglaltak
értelemszerő alkalmazásával jár el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 39. §
(7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus ügyintézés technikai szabályai
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A közigazgatási hatósági eljárásban akkor
alkalmazhat elektronikus aláírást, ha az az e
rendeletben meghatározott követelményeknek
megfelel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A kiadmányozást igénylı elektronikus
dokumentumot olyan minısített elektronikus
aláírással látja el, amely a hatóság képviseletére
feljogosítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. §
(2)

A hatóság vezetıje által
kiadmányozásra feljogosított
személy

A kiadmányozást nem igénylı elektronikus
dokumentumokat - különösen a 2004. évi CXL.
törvény 29. §-ának (3) és (9) bekezdése szerinti
értesítéseket - elektronikus aláírással látja el.

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Csak olyan elektronikus aláírási tanúsítványt
használhat, amely megfelel az alábbi
követelményeknek:

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a) a tanúsítvány tartalmazza a közigazgatási
szerv nevét;
b) a hitelesítés-szolgáltató a hitelesítési rendje
szerint a tanúsítvány kibocsátását megelızı
regisztráció során e rendelet 10. §-ban
foglaltak szerint jár el;
c) a tanúsítványhoz tartozó hitelesítési rend
megfelel e rendelet 6. § (1) bekezdésének d) és
e) pontjában foglalt követelményeknek;
d) a tanúsítvány kibocsátásának alapjául
szolgáló hitelesítési rend az e § a)-d)
pontjában foglalt követelményeknek való
megfelelés alapján a közigazgatási
felhasználásra vonatkozó követelményeknek
megfelelı hitelesítési rendet igazoló
nyilvántartásban szerepel.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Kezdeményezheti a hivatali aláíráshoz tartozó
tanúsítvány kibocsátását megelızı regisztrációt
a hitelesítés-szolgáltató elıtt, ha a
regisztrációhoz magával viszi a hatóság által
kiállított és közokiratba foglalt, a közigazgatási
szerv nevét tartalmazó, a hivatali aláírás
kiváltására feljogosító meghatalmazást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §
(2) a)

A hatóságot képviselı
természetes személy

Kezdeményezheti a hivatali aláíráshoz tartozó
tanúsítvány kibocsátását megelızı regisztrációt,
ha a regisztrációs szervezet a természetes
személy azonosítását külsı helyszíni regisztráció
útján - szükség szerint a hatóság által kijelölt
közigazgatási szerv közremőködésével - végzi
el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §
(2) b)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kérheti, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság
vizsgálja meg, hogy az általa elfogadni kívánt,
az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában székhellyel vagy lakóhellyel
rendelkezı külföldi hitelesítés-szolgáltató által
kibocsátott minısített tanúsítványok alapjául
szolgáló hitelesítési rend megfelel-e a. 194/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet 6. §-ban foglalt
követelményeknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Elektronikus tájékoztató szolgáltatása
keretében, internetes honlapján vagy a
kormányzati portálon nyilvántartást tesz közzé a
hatóságnál használt hivatali aláírásokról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyes eljárási cselekmények elektronikus
úton történı végzését biztonságos informatikai
célrendszer útján teszi lehetıvé az ügyfelek

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

számára, ennek részeként köteles a 195/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet § 2. § b) pontja szerinti
eljárási és biztonsági követelmények
teljesítésérıl is gondoskodni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Felel azért, hogy az informatikai célrendszer az
eljárási és biztonsági követelményeknek,
valamint a más jogszabályokban meghatározott
követelményeknek megfelel, függetlenül attól,
hogy az üzemeltetést részben vagy egészben
harmadik személy végzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárási és biztonsági követelményeknek
való megfelelés nem érinti azon kötelezettségét,
hogy teljesítse a más jogszabályokban
meghatározott, informatikai biztonságra
vonatkozó követelményeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszer tervezésére, a
célrendszer elemeinek beszerzésére, valamint a
célrendszer elıállítására (különösen
fejlesztésére, testreszabására, paraméterezésére,
telepítésére) és felülvizsgálatára kiterjedı, az e
§-ban meghatározott feltételeknek megfelelı
minıségirányítással kell alátámasztania az
eljárási és biztonsági követelmények teljesülését.
A minıségirányítás a jelen fejezetben
meghatározott, a biztonsági követelmények
teljesülését alátámasztó követelményekre nem
vonatkozik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az informatikai célrendszer vagy annak
egyes elemei kapcsán nem végez tervezési,
beszerzési vagy - a végellenırzés kivételével elıállítási tevékenységet, a minıségirányítás
alapjául szolgáló dokumentációban elegendı ezt
a tényt rögzíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az informatikai célrendszer üzemeltetését
részben vagy egészben harmadik személy végzi,
és a minıségirányítás alapjául szolgáló
dokumentáció részeit e harmadik személy az e
rendeletben foglalt feltételekkel létrehozza,
illetve szükség esetén azt az informatikai
biztonsági ellenırzést gyakorló miniszter
rendelkezésére bocsátja, elegendı, ha a saját
dokumentációjában erre a tényre hivatkozik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A minıségirányítás alapjául szolgáló
dokumentáció részeként az informatikai

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §
(5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

célrendszer tervezésével összefüggésben
a) meghatározza az elıállítandó informatikai
célrendszer terveivel kapcsolatos, az eljárási és
biztonsági követelmények teljesítését biztosító
funkcionális és alkalmassági követelményeket,
valamint a tervezés folyamata során és annak
befejezésekor elvégzendı ellenırzéseket és
vizsgálatokat;
b) feljegyzésben összefoglaló jelleggel rögzíti
az a) pont szerint meghatározott egyes
ellenırzések és vizsgálatok eredményét.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A minıségirányítás alapjául szolgáló
dokumentáció részeként az informatikai
célrendszer egyes elemeinek beszerzésével
összefüggésben
a) a beszerzést megelızıen rögzíti az eljárási és
biztonsági követelmények teljesítését biztosító
beszerzési követelményeket, meghatározza a
kiválasztás és kiértékelés feltételeit;
b) kialakítja és bevezeti azokat az ellenırzési
tevékenységeket, amelyek biztosítják, hogy a
beszerzés tárgya megfeleljen az elıírt
követelményeknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §
(6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A minıségirányítás alapjául szolgáló
dokumentáció részeként az informatikai
célrendszer elıállításával összefüggésben
a) meghatározza az elıállított informatikai
célrendszernek az elıállítás és a végellenırzés
során ellenırizendı és vizsgálandó, az eljárási
és biztonsági követelmények teljesítését
biztosító követelményeit, valamint a
végellenırzés kapcsán a célrendszer hatóság
általi elfogadásának feltételeit,
b) feljegyzésben rögzíti az egyes ellenırzések és
vizsgálatok eredményét úgy, hogy az alkalmas
legyen az elıírt - különösen az eljárási és
biztonsági - követelmények teljesítésének
megítélésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §
(7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A minıségirányítás alapjául szolgáló
dokumentációban szabályoznia kell az
informatikai célrendszer rendszeres
idıközönkénti felülvizsgálatát, ennek során
ellenırizni kell az eljárási és biztonsági
követelményeknek való megfelelıséget, a
minıségirányítási rendszer alkalmasságát,
teljeskörőségét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §
(8)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Be kell tartania e rendelet 6. § szerinti
minıségirányítási dokumentációban foglaltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha az informatikai célrendszerre vonatkozó
követelmények megváltoznak, gondoskodnia
kell a minıségirányítási dokumentáció
módosításáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai biztonsági ellenırzést gyakorló
miniszter kérésére az elıállítás befejezésekor
(végellenırzéskor) megküldi a minıségirányítási
dokumentáció végellenırzéssel kapcsolatos
részét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Rendelkeznie kell
a) az informatikai célrendszer felépítésére
vonatkozó
rendszerleírásokkal és modellekkel,
b) az informatikai célrendszerben tárolt és
feldolgozott adatok tárolási szerkezetének és
szintaktikai feldolgozási szabályainak
leírásával,
c) az adatokhoz történı hozzáférési rend
meghatározásával, valamint
d) az informatikai célrendszer mőködtetésére
vonatkozó utasításokkal és elıírásokkal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A saját maga által üzemeltetett informatikai
célrendszer vonatkozásában belsı
szabályzatában meghatározza az informatikai
célrendszer üzemeltetésével és ellenırzésével
kapcsolatos egyes munkakörök betöltéséhez
szükséges informatikai ismereteket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles az informatikai célrendszer informatikai
biztonsági követelményeiért általánosan felelıs
személyt és az informatikai célrendszer
üzemeltetéséért önállóan felelıs személyt
kinevezni, valamint a saját maga által
üzemeltetett informatikai célrendszer
vonatkozásában kijelölni azt a szervezeti
egységet, amely a hatóságon belül gondoskodik
e rendelet 21. §-a szerinti követelmények
teljesítésérıl és az e rendeletben foglaltak
szerinti rejtjelezés alkalmazásának
felügyeletérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszer informatikai
biztonsági kockázatait legalább kétévenként
felméri, és gondoskodik az informatikai
célrendszer kockázatokkal arányos védelmérıl a
tervezés, a beszerzés, az elıállítás, az

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

üzemeltetés és a felülvizsgálat területén.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az e rendelet V. fejezetében megfogalmazott
informatikai biztonsági követelmények
kockázatokkal arányos teljesítésének, valamint
ennek ellenırzése elısegítése céljából
gondoskodik az informatikai biztonsági
irányítási rendszer kialakításáról, amelynek
részeként informatikai biztonsági tervet dolgoz
ki a következı tartalommal:
a) az informatikai célrendszer rendszerszintő
biztonsági problémáinak meghatározása;
b) biztonsági célok;
c) a fejlesztésre vonatkozó funkcionális és
garanciális biztonsági követelmények;
d) az üzemeltetésre vonatkozó funkcionális és
garanciális biztonsági követelmények;
e) az informatikai célrendszer segítségével
elektronikus úton végezhetı egyes eljárási
cselekmények biztonsági osztályba sorolása és
az egyes biztonsági osztályokhoz tartozó
biztonsági követelmények.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kidolgozza és mőködteti a saját maga által
üzemeltetett informatikai célrendszer
biztonságos mőködtetését felügyelı informatikai
ellenırzı rendszert.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszer segítségével
elektronikus úton végezhetı egyes eljárási
cselekményeket biztonsági osztályokba sorolja
annak alapján, hogy az érintett eljárási
cselekmény e rendelet 9. §-a szerinti
kockázatfelmérés szerint a hatóság és az
ügyfelek részére milyen informatikai biztonsági
kockázatokkal jár.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A biztonsági osztályba sorolást és annak az
informatikai célrendszerben e § (2)
bekezdésében meghatározott egyes
követelményekkel összefüggı megvalósítását az
informatikai biztonsági tervében megjeleníti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Kérheti a minisztert véleményezze az eljárási
cselekmények biztonsági osztályba sorolását,
valamint a biztonsági osztályba sorolás szerint
az egyes informatikai biztonsági
követelményeknek az adott informatikai
célrendszerben történı megvalósítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az informatikai célrendszer üzemeltetésével
kizárólagosan harmadik személyt kíván
megbízni, ideértve az informatikai célrendszer
által ellátandó egyes feladatok kiszervezését is (a
továbbiakban: üzemeltetés kiszervezése), e
harmadik személlyel kötött szerzıdésben (a
továbbiakban: üzemeltetés kiszervezési
szerzıdés) biztosítani kell, hogy mindazon szerv,
amely a hatóságnál üzemelı informatikai
célrendszer ellenırzésére vagy felügyeletére
jogosult, változatlan feltétellel gyakorolhassa
ezen ellenırzési és felügyeleti jogait az
üzemeltetı harmadik személynél.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 12. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az üzemeltetés kiszervezési szerzıdés alapján
bármikor jogosult kérni a kiszervezett
informatikai célrendszerben foglalt, az ügyfélre,
a hatóságra, közigazgatási ügyre vonatkozó adat
akár részbeni, akár teljes körő 15 napon belüli
átadását a szerzıdésben meghatározott
formátumban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 12. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyes eljárási cselekmények biztonsági
osztályától függıen az informatikai
célrendszerben és annak környezetében
gondoskodik az informatikai célrendszer
mőködése szempontjából meghatározó folyamat
valamennyi eseménye naplózásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 16. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A naplózott adatállomány bejegyzését védenie
kell az arra jogosulatlan személy általi
hozzáféréstıl, módosítástól, törléstıl, illetve
biztosítania kell, hogy a napló tartalma a
megırzési idın belül a jogosult számára
megismerhetı és értelmezhetı maradjon.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 16. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyes eljárási cselekmények biztonsági
osztályától függıen a naplózott adatállománynak
az adott eljárási cselekménnyel kapcsolatos
ügyintézés teljes folyamatát át kell fognia, és
lehetıvé kell tennie, hogy a megbízhatóság
megítéléséhez szükséges mértékben valamennyi,
az eljárási cselekménnyel kapcsolatos eseményt
rekonstruálni lehessen. Naplóznia kell különösen
az ügyirathoz való minden hozzáférést
(betekintést, módosítást, törlést), valamint az
ügyirat egyes ügyintézıkhöz kötött teljes
iratkezelési útját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 16. §
()

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A naplózandó események körének

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 16. §

Önkormányzati hatóság

meghatározása során az adott eljárási
cselekmény biztonsági osztálybeli besorolására
tekintettel, az informatikai biztonsági
rendszertervében foglaltak szerint jár el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

()

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus úton végezhetı eljárási
cselekmény biztonsági osztályba sorolásától
függıen biztosítania kell az informatikai
célrendszer megbízható üzemeltetését, ennek
keretében rendelkeznie kell
a) a rendkívüli üzemeltetési helyzetekre
kidolgozott eljárással, amely lehetıvé teszi a
megbízható üzemmenetnek az eljárási
cselekmény biztonsági osztályba sorolásától
függı idın belüli helyreállítását;
b) az elektronikus ügyintézés biztosításához
szükséges informatikai célrendszerrel, és az
érintett eljárási cselekmény biztonsági
osztályba sorolásától függı idıtartamú
megszakítások melletti üzemelést biztosító
tartalékberendezésekkel, vagy e berendezések
hiányában az ezeket helyettesítı más
megoldásokkal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az üzemeltetés során fellépı, az üzemeltetés
megbízhatóságát csökkentı kiesések,
megszakítások és más üzemzavarok esetén a
2004. évi CXL. törvény üzemzavarra vonatkozó
rendelkezései szerint jár el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszer szoftver elemeirıl
(alkalmazások, adatok, operációs rendszer és
környezetük) olyan mentési renddel és
biztonsági mentésekkel kell rendelkeznie,
amelyek biztosítják, hogy az érintett eljárási
cselekmény biztonsági osztályba sorolásától
függı helyreállítási idın belül az informatikai
célrendszer helyreállítható legyen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A mentéseket azok tartalmától függıen
kockázati szempontból elkülönítetten, és
biztonsági osztályba sorolástól függıen indokolt
esetben tőzbiztos módon kell tárolnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi
XXXV. törvény 9. § (7) bekezdésében
meghatározott idıtartamot meghaladó megırzési
idejő ügyiratok esetén az informatikai
célrendszerben, vagy a törvény szerinti
archiválási szolgáltató igénybevétele útján a
megırzési idıtartamig tárolja

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

a) az ügyfél által beküldött elektronikus
dokumentum elektronikus aláírásához tartozó
tanúsítványt, és
b) a hatóság részérıl az elektronikus
dokumentumon elhelyezett azon idıbélyegzıt,
amely igazolja, hogy a beküldött elektronikus
dokumentum elektronikus aláírása az
ellenırzéskor érvényes volt.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az informatikai célrendszerben vagy a 2001. évi
XXXV. törvény szerinti archiválási szolgáltató
igénybevétele útján a megırzési idıtartamig
tárolni kell az ügyfél által a 195/2005. (IX. 22.)
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti
rejtjelezési célú nyilvános kulcsot, vagy, ha a
rejtjelezési célú kulcspárra vonatkozóan ez
értelmezhetı, a rejtjelezési célú nyilvános kulcs
tanúsítványának az ellenırzéskori érvényességét
igazoló, a hatóság részérıl a tanúsítványon
elhelyezett idıbélyegzıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az illetékes közlevéltárba adással gondoskodik
a következı elektronikus dokumentumok - mint
maradandó értékő iratok - megırzésérıl:
a) a hatóság képviseletére jogosító elektronikus
aláírások érvényességének megítéléséhez
szükséges, e rendelet 18. § (4) bekezdésben
meghatározott információk;
b) a hatóság által - nem elektronikus aláírásra használt azonosítási célú kulcspár szerinti
azonosítás érvényességének megítéléséhez
szükséges információkat;
c) a hatóság által e rendelet 22. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint használt
rejtjelezési célú magánkulcsokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §
(6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus úton végezhetı eljárási
cselekmény biztonsági osztályba sorolásától
függıen az informatikai célrendszerétıl
mőszakilag független, területileg elkülönült, az e
rendeletben foglalt biztonsági követelményeknek
megfelelı szervezetnél köteles biztonsági
másolatot elhelyezni az egyes eljárási
cselekményekkel kapcsolatos olyan
nyilvántartásairól, amelyeket papír alapú
formában (eredetiben vagy másolatban) nem ıriz
meg (a továbbiakban: biztonsági ırzés).
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 19. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A biztonsági ırzés során az adatok elhelyezését
és tárolását olyan rendszerességgel, módon és
dokumentáltsággal kell végeznie, amely a
nyilvántartást vezetı informatikai célrendszer

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 19. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

teljes megsemmisülése esetén is lehetıvé teszi a
nyilvántartás azonos funkcionalitású, és
lehetıség szerinti legteljesebb adattartalmú
újbóli kialakítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A biztonsági ırzés során gondoskodnia kell
arról, hogy az adatokat az arra jogosult
személyen (adatkezelın és adatfeldolgozón)
kívül más ne ismerhesse meg, valamint
biztosítani kell az adatok jogosulatlan személy
általi megsemmisítése, megváltoztatása vagy
hozzáférhetetlenné tétele elleni védelmét mind a
szervezeten belülrıl, mind a szervezeten kívülrıl
jövı informatikai támadások esetén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 19. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Biztosítania kell az informatikai célrendszer
arányos védelmét a vírusokkal és más
rosszindulatú programokkal szemben, valamint
gondoskodik arról, hogy az informatikai
célrendszer által küldött üzenetek ne
tartalmazzanak ilyen programokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 20. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszer kialakításakor
megfelelı védelmet kell kialakítania az olyan,
nem elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos
elektronikus dokumentumokkal szemben is,
amelyek azért jelentenek biztonsági kockázatot,
mert tömeges küldésük révén az informatikai
célrendszer üzemelését vagy annak egyes
felhasználóinak hozzáférését jogosulatlanul
akadályozhatják (kéretlen tömeges üzenetek
elleni védelem).
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 20. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A külön jogszabályban meghatározott
párbeszédre épülı elektronikus ügyintézés során
a kapcsolat fennállása alatt nyilvános
csomagkapcsolt adathálózaton csak úgy
továbbíthatja az ügyfél részére az elektronikus
dokumentumot, valamint csak úgy fogadhatja
azt az ügyféltıl, ha megfelelı rejtjelezési eljárást
használva megakadályozza az elektronikus
dokumentum illetéktelenek általi megismerését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél kérésére biztosíthatja, hogy a külön
jogszabályban meghatározott nem párbeszédre
épülı elektronikus ügyintézés esetén megfelelı
rejtjelezési eljárással továbbítsa nyilvános
csomagkapcsolt adathálózaton az ügyfélnek az
elektronikus dokumentumot. Ha a használni
kívánt rejtjelezési eljárás nyilvános kulcsú
infrastruktúrára épül, ennek feltétele, hogy az

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

ügyfél elızetesen rendelkezésére bocsássa a
hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott
rejtjelezési célú nyilvános kulcsát.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Elektronikus tájékoztató szolgáltatása
keretében, internetes honlapján vagy a
kormányzati portálon - ha azzal rendelkezik,
illetve azt használja - közzétehet olyan nyilvános
kulcsú infrastruktúrára épülı nyilvános kulcsot
vagy az ilyen kulcsot tartalmazó tanúsítványa
nyilvántartására (kibocsátói nyilvántartásra)
történı hivatkozást, amely lehetıvé teszi, hogy
az ügyfél az informatikai célrendszer részére
küldendı beadványait a külön jogszabályban
meghatározott formátumban rejtjelezve beküldje.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Szükség szerint olyan külön rejtjelezési célú
nyilvános kulcsokat is közzétehet, amellyel
biztosítja, hogy az így rejtjelezett elektronikus
dokumentumokat csak a szerven belül valamely
szervezeti egysége vagy egyes ügyintézıje
állíthassa vissza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az e § (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerinti
esetekben az informatikai célrendszerben
rejtjelezetten kell tárolni az ügyfél által küldött
elektronikus dokumentumot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszer által - az e
rendeletben foglalt követelmények teljesítése
céljából - használt rejtjelezési célú
magánkulcsokról köteles a biztonsági hitelesítésszolgáltatónál üzemeltetett kulcsletéti tárban
másolatot elhelyezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 22. §
(7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A jogosulatlan hozzáféréstıl fizikailag is
védenie kell az informatikai célrendszernek az
elektronikus ügyintézés nyújtásával
összefüggésben használt alapvetı informatikai
biztonsági célokat szolgáló rendszerelemeit és az
e rendelet 18. §-a szerinti mentéseket, valamint
azokat a helyiségeket, amelyekben ilyen
termékeket helyez el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 24. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A belépésre jogosultak belépésének idıpontját,
tartózkodásának célját, idıtartamát, kilépésének
idıpontját naplóban kell rögzítenie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 24. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszerben az elektronikus

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 25. §

Önkormányzati hatóság

ügyintézés nyújtását biztosító szoftver és hardver
rendszerelemeket csak egyértelmő azonosítást
követıen veheti használatba.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus ügyintézés nyújtásához
alkalmazási (éles) környezetben használt
alapvetı rendszerelemeket elkülönítetten kell
kezelnie és mőködtetnie
a) az elektronikus ügyintézéssel össze nem
függı tevékenységeihez használt eszközöktıl,
és
b) a fejlesztési és tesztelési környezetben
használt rendszerelemektıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 25. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Gondoskodnia kell az elektronikus adathordozó
szabályozott és biztonságos kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 26. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus ügyintézés nyújtásához használt
informatikai célrendszer elemének más célra
történı felhasználását megelızıen ellenıriznie
kell, hogy a rendszerelemek nem tartalmaznak
olyan adatokat, amelyek az elektronikus
ügyintézés nyújtásával összefüggenek,
ellenırizni kell továbbá, hogy az ilyen adatok
visszaállítására nincs lehetıség. Ezeket az
ellenırzéseket, illetve az ellenırzés eredménye
alapján végrehajtott intézkedéseket naplóznia
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 26. §
(2), (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus ügyintézés használatának
könnyítése céljából az informatikai
célrendszerek kialakítása során törekednie kell
az egységes arculati és felhasználói felületi
elemek használatára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 30. §
(1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 30. §
(3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 2. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az informatikai célrendszer és az elektronikus
ügyintézés tervezése és kialakítása során:
a) azonos gazdasági, mőszaki, biztonsági és
igénybevételi feltételek esetén elsıbbséget
biztosít azoknak a megoldásoknak, amelyek a
központi elektronikus szolgáltató rendszert és
a kormányzati portált használják;
b) törekednie kell e § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint közzétett, az egységes
arculati elvekre és felhasználói felületelemekre
vonatkozó ajánlások lehetıség szerinti
figyelembevételére.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az elektronikus ügyintézés során az ügyfél
elektronikus dokumentumnak minısülı

beadványát (a továbbiakban: beadvány) akkor
fogadja be, ha a beadvány olyan formátum
alapján készült, amely formátumra vonatkozó
követelményeket nemzetközi szabványügyi
szervezet vagy az Egyesült Nemzetek
Szervezetének valamely szakosított intézménye
tette közzé, vagy e követelmények ingyenesen és
nyilvánosan hozzáférhetıek, továbbá az a
formátum, amely alapján a beadvány készült
széleskörően elterjedt, és biztosítja, hogy a
beadványt egyértelmően és azonos tartalommal
értelmezhessék.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha az elektronikus ügyintézési eljárásban az
ügyfél az e § (1) bekezdésben meghatározott
formátumnak megfelelı beadványt nyújtott be, a
beadványát informatikai szempontból
értelmezhetınek tekinti, feltéve, hogy a
beadvány tartalmához való korlátlan hozzáférést
nem akadályozza olyan mőszaki intézkedés (így
különösen rejtjelezés, nyomtatás tiltása,
korlátozása, a hozzáférés idıbeli, funkciók vagy
felhasználók szerinti korlátozása digitális
jogvédelem útján vagy bármely egyéb hasonló
módon), amelyet az ügyfél a benyújtást
megelızıen vele nem közölt, és annak
használatához elızetesen nem járult hozzá.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 2. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatóság Egyes közigazgatási hatósági
eljárásokban e rendelet 2. §-ában foglalt
követelményeknek meg nem felelı formátumra
vonatkozó szabványok szerinti beadványokat is
elfogadja és értelmezi, ha az adott formátum
meghatározását elızetesen az informatikai és
hírközlési miniszter és a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetı miniszter egyetértésével
elektronikus tájékoztató szolgáltatása keretében
e § (5) bekezdése szerint közzétette.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 3. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

E § (1) bekezdésében meghatározott közzététel
érdekében az informatikai és hírközlési
miniszterhez és a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetı miniszterhez benyújtja:
a) az alkalmazni kívánt formátum
meghatározását, amely tartalmazza a szabvány
megnevezését, továbbá szükség szerint a
szabvánnyal kapcsolatos egyes korlátozásokat
vagy más jellemzıket, és az elfogadni kívánt
adatszerkezet vagy más mőszaki tartalom
tételes, az alkalmazáshoz és az egyetértés
gyakorlásához szükséges részletezettségő
leírását;
b) annak a közigazgatási hatósági eljárásnak a

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 3. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

megnevezését, amelyben a javasolt
formátumot elfogadni tervezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a miniszterek egyetértettek a formátum
közzétételével, a formátumot elektronikus
tájékoztató szolgáltatása útján közzéteszi, a
közzétételben megjelölve:
a) az elfogadott formátumra vonatkozó
szabvány megnevezését;
b) az érintett közigazgatási hatósági eljárás
megnevezését, ahol a hatóság a közzétett
formátumot elfogadja; és
c) szükség szerint a szabvánnyal kapcsolatos
egyes korlátozásokat vagy más jellemzıket, az
elfogadott adatszerkezet vagy más mőszaki
tartalomnak az alkalmazáshoz szükséges
részletezettségő megjelölésével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 3. § (5)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a miniszterekkel egyetértésben meg kívánja
változtatni a már közzétett formátum tartalmát, a
korábbi formátumokat legalább a megváltozott
formátum közzétételétıl számított 60 napig még
értelmezhetınek tekinti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 3. § (6)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A miniszterek egyetértése nélkül is közzétehet
olyan formátumot, amelyre vonatkozó szabványt
a miniszterek listán közzétettek. Az ilyen
formátumra vonatkozó közzétételben az e § (5)
bekezdés a) és b) pontja szerinti információkat
teszi közzé. Az ilyen módon közzétett formátum
szerinti beadványokat is az e § (1) bekezdésében
foglaltakkal azonos módon befogadja és
értelmezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 3. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha errıl az ügyféllel elızetesen írásban
megállapodott, e rendelet 2. § és 3. § szerinti
feltételeknek meg nem felelı egyéb, egyeztetett
formátumú beadványt is elfogad.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 4. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus ügyintézés során külsı
szervnek vagy személynek (ügyfélnek, más
hatóságnak, bíróságnak stb.) elektronikus
dokumentumot e rendelet 2. §-a szerinti
követelményeknek megfelelı formátumban,
vagy e § (2)-(4) bekezdésben meghatározott
feltételek szerinti formátumban küldhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 5. §

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyfél számára a benyújtottal megegyezı
formátumú elektronikus dokumentumot küldhet,
ha az ügyfél elızıleg a 3. § szerint a hatóság

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 5. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

által az adott eljáráshoz közzétett listán szereplı,
illetve a 4. § szerinti formátumú beadványt
nyújtott be részére. Nem küldhet ilyen
formátumú elektronikus dokumentumot az
ügyfélnek, ha az ügyfél korábban jelezte a
hatóság részére, hogy az adott formátumú
elektronikus dokumentumokat nem tudja
értelmezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ügyfélnek nem minısülı külsı szerv vagy
személy számára elsısorban e rendelet 2. §-a és
az adott hatósági eljárásra e rendelet 7. § (2)
bekezdése szerinti listán szereplı formátumban
küldhet elektronikus dokumentumot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 4. § (3)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Az e rendelet 2. §-ában meghatározottaktól
eltérı formátumú elektronikus dokumentum
alkalmazásakor a külsı szerv vagy személy ilyen
irányú igénye esetén - amennyiben az
technikailag lehetséges - az elektronikus
dokumentumot e rendelet 6. § (1) bekezdése
szerint átalakítja, és az adott külsı szervnek vagy
személynek a továbbiakban e rendelet 2. §
szerinti követelményeknek megfelelı formátumú
elektronikus dokumentumot küld.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 4. § (4)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A hatóságnak biztosítania kell, hogy az
elektronikus ügyintézés során e rendelet 2-4. §ában foglalt feltételeknek megfelelı elektronikus
dokumentumokat fogadja és értelmezze, illetve
képes legyen a fogadott és saját informatikai
rendszerében használt elektronikus
dokumentumokat szükség szerint és mőszaki
lehetıségtıl függıen valamely 2. § szerinti
formátumba átalakítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 6. § (1)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az elektronikus dokumentumot levéltárba
köteles adni, legkésıbb a levéltárba adásig a 2.
§, illetve a 3. § szerinti követelményektıl eltérı
formátumú elektronikus dokumentumokat e
követelményeknek megfelelı formátumú
elektronikus dokumentumra átalakítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 6. § (2)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A papíralapú dokumentumról történı
elektronikus másolatkészítés során biztosítja a
papíralapú dokumentum és az elektronikus
másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt,
hogy minden - az aláírás elhelyezését követıen
az elektronikus másolaton tett - módosítás
érzékelhetı legyen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 4. § (1)

A másolatkészítı

Papíralapú dokumentumról történı elektronikus
másolat készítése során elkészíti az elektronikus
másolatot, megállapítja a papíralapú
dokumentum és az elektronikus másolat képi
vagy tartalmi megfelelését, majd az e § (3)
bekezdésben meghatározott metaadatok
elhelyezését követıen az elektronikus másolatot
hitelesítési záradékkal („Az eredeti papíralapú
dokumentummal egyezı”) és olyan, legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja
el, amelyre vonatkozóan a hitelesítés-szolgáltató
kizárja az álnév használatát, és az álnév
használatának kizárása céljából biztosítja, hogy a
regisztráció alapjául szolgáló személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványban
foglalt névvel bető szerint azonos a
tanúsítványba foglalt név.
(K-V-MJV-FK-F-M)

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 4. § (2),
(4)

A másolatkészítı

Belsı szabályzatban határozza meg a
másolatkészítéssel megbízott vagy arra
feljogosított személyek körét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 4. § (7)

Önkormányzati hatóság
Jegyzı, Fıjegyzı

A papíralapú közokiratról vagy papíralapú teljes
bizonyító erejő magánokiratról a közokirat
kiállítására jogosult általi másolatkészítés esetén
az elektronikus másolatot olyan formátumban
kell létrehoznia, amelybıl a külön jogszabály
által meghatározott formátumok valamelyike
információvesztés nélkül elıállítható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 5. § (1)

A másolatkészítı

Papíralapú közokiratról vagy papíralapú teljes
bizonyító erejő magánokiratról történı
elektronikus másolat készítése során e rendelet
4. §-a rendelkezéseit azzal az eltéréssel
alkalmazza, hogy
a) az elektronikus másolatot olyan minısített
elektronikus aláírással látja el, amelybıl
egyértelmően meghatározható közokirat
kiállítására jogosulti minısége, és az aláírás
megfelel a külön jogszabályban a hivatali
aláírással szemben megállapított
követelményeknek;
b) közigazgatási szerv esetében az aláíró
kiadmányozásra jogosult személy.
(K-V-MJV-FK-F-M)

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 5. § (2)

A közokirat kiállítására
jogosult

Gazdálkodás
Feladat, besorolás
Az önkormányzat általános gazdálkodási

Jogszabály

Címzett

feladatai és a költségvetésével kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági
programtervezetét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Meghatározza a helyi önkormányzat gazdasági
programját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
1991. évi XX. törvény 138. § (1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési, a költségvetés teljesítési és
szakmai tevékenységének bemutatására,
értékelésére vonatkozó adatainak külön
jogszabályban meghatározott körét legalább
évente a helyben szokásos módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 91. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elfogadja az önkormányzati vagyonnal történı
gazdálkodás szabályait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 138. § (1) j)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzat vagyonát, annak változásait
és értékét nyilvántartja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vagyonkezelésre vonatkozó nyilvános
pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az
önkormányzattól átvállalt közfeladatok
ellátására vonatkozó törvényi elıírások szerint a
pályázó személyi és szakmai felkészültségével
kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biztonságát
szavatoló tényezıket, az Ötv. 80/A. § (7)
bekezdésben foglalt feladatok esetén a sajátos
védettség szempontjait, illetıleg az ellátás
színvonalának emelését szolgáló befektetések
szükségességét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A vagyonkezelésre vonatkozó nyilvános
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján
vagy legalább egy országos napilapban és a
helyben szokásos módon egyidejőleg kell
közzétenni. Ajánlati dokumentációt készít,
amely tartalmazza a részletes szerzıdési
feltételeket, a közfeladat-ellátással összefüggı
követelményeket és a megfelelı ajánlattételhez
szükséges határidıt (pályázati kiírás).
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell
biztosítania a pályázók számára. A pályázati
kiírással és az e törvényben meghatározott
eljárásrend megsértésével kötött szerzıdés
semmis.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A vagyonkezelıi szerzıdésnek tartalmaznia kell
az e jogszabályban felsoroltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § (6),
105/B. § (1) a)-k)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a vagyonkezelı olyan közfeladatot lát el,
amely után bevételének több mint fele az
államháztartás valamely alrendszerébıl
származik, a vagyonkezelési szerzıdésben
részletezett feltételekkel elengedheti a
bevételekben meg nem térülı elszámolt
értékcsökkenésnek megfelelı összeg erejéig a
kezelt vagyonnal összefüggı hosszú lejáratú
kötelezettségét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendkívüli felmondással megszüntetheti a
határozatlan idejő, illetve a határozott idejő
vagyonkezelési szerzıdést az e §-ban foglalt
esetekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/C. § (3)
a)-c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Azonnali felmondásnak van helye, ha a
vagyonkezelı a kezelésbe adott önkormányzati
vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem
látja el, vagy a vagyonban kárt okoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/C. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodnia kell a vagyonkezelıi jog
megszőnésekor az ingatlan-nyilvántartásból való
törlésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 105/C. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Meghatározza rendeletében azt az értékhatárt,
ami fölött vagyonát értékesíteni, a vagyon feletti
vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát,
illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény
kivételt nem tesz - csak nyilvános (indokolt
esetben zártkörő) versenyeztetés útján, a legjobb
ajánlatot tevı részére lehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Meghatározza rendeletében azt a módot és
eseteket, amikor az önkormányzati vagyon
tulajdonjogát vagy a vagyonhoz kapcsolódó
önállóan forgalomképes vagyoni értékő jogot
ingyenesen átruházni, továbbá követeléseirıl
lemondani lehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Dönt a kormányzati terület- és
településfejlesztési célokat szolgáló eszközök
igénybevételérıl és az ehhez kapcsolódó helyi
feladatokról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 138. § (1) i)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Részt vesz az önkormányzatot érintı térségi
fejlesztési programok megalapozásában,
véleményezésében, koordinálja a programok
végrehajtásának helyi feladatait, információt
szolgáltat azok megvalósításáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) j)

Jegyzı, Fıjegyzı

Dönt a címzett, illetve céltámogatások
igénylésérıl.

1990. évi LXV. törvény 85. § (2), 86. §
(1)
1991. évi XX. törvény 138. § (1) h)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévı települési önkormányzat
igényelhet kiegészítı állami támogatást.
(K-V-MJV-F)

1990. évi LXV. törvény 87. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Dönt az általános és céltartalékok
felhasználásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 138. § (1) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az általános és céltartalékkal való rendelkezés
jogát, az általa meghatározott keretek között, a
bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 73. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A maga feladatkörében olyan új feladatot
vállalhat, amelynek ellátásához a
költségvetésében megfelelı egyszeri és tartós
pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, vagy a
fedezet megteremtéséhez felhatalmazással
rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi fedezet,
illetve a felhatalmazás már nem áll
rendelkezésre, intézkedni kell az említett új
feladat megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 9. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki; ennek
fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon és - a
likvid hitel kivételével - a normatív állami
hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi
jövedelemadó, valamint az államháztartáson
belülrıl mőködési célra átvett bevételei nem
használhatók fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 88. § (1) b)
1991. évi XX. törvény 138. § (1) e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget- ide nem
értve a jogszabályon, jogerıs bírósági, illetve
közigazgatási döntésen alapuló kötelezettséget csak olyan mértékben vállalhat, amely a
kötelezettségvállalás idıpontjában ismert
feltételek mellett az esedékesség idıpontjában, a
rendeltetésszerő mőködés veszélyeztetése nélkül
finanszírozható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

Az államháztartás alrendszerei részére juttatott,
az Európai Unióból származó források,
adományok, segélyek elkülönített elszámolás
mellett és kizárólag arra a célra használhatók fel,
amelyre az adományozó juttatta. A támogatások
jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő
felhasználása esetén a felhasználót - a (8)
bekezdésben és a külön jogszabályokban
meghatározottak szerint - visszafizetési
kötelezettség terheli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles a támogatások felhasználását - ha ennek
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény szerinti feltételei fennállnak - a 2003.
évi CXXIX. törvény alkalmazásához kötni. A
támogatásról szóló határozatban vagy
szerzıdésben úgy kell meghatározni a támogatás
felhasználásával kapcsolatos határidıket, hogy a
megvalósítandó közbeszerzésre irányuló eljárás
lefolytatásához a 2003. évi CXXIX. törvény
alapján szükséges idıtartam rendelkezésre
álljon.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 13/B. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A támogatás nem köthetı olyan feltételhez,
hogy az árut szállító, szolgáltatást nyújtó vagy
építési beruházást megvalósító szervezet
(személyt) elızetesen válasszák ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 13/B. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az államháztartás alrendszereibıl nyújtott, nem
normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatokat a támogatást odaítélı
szervezet vagy irányító szerve hivatalos lapjában
vagy honlapján közzé kell tenni, legkésıbb a
döntés meghozatalát követı hatvanadik napig.
Honlapon történı közzététel esetén legalább öt
évig biztosítani kell az adatok
hozzáférhetıségét. Helyi önkormányzat
esetében hivatalos lap vagy honlap létesítése - e
kötelezettség teljesítésével összefüggésben nem kötelezı, a közzétételre ilyen esetben a
helyben szokásos módon kerül sor. Az állami,
önkormányzati támogatási programokról szóló
jogszabályok megállapíthatják a nyilvánosságra
hozatal részletes szabályait, és hatvan napnál
rövidebb határidıt is meghatározhatnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó

1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

vagyonnal történı gazdálkodással összefüggı - a
nettó ötmillió forintot elérı vagy azt meghaladó
értékő - árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékő jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerzıdések megnevezését
(típusát), tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét,
a szerzıdés értékét, határozott idıre kötött
szerzıdés esetében annak idıtartamát, valamint
az említett adatok változásait közzéteszi a
szerzıdés létrejöttét követı hatvan napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Önkormányzati rendeletben a kötelezıen
közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát
nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is
meghatározhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a közzétételi kötelezettségének
teljes körően nem tesz eleget és a támogatáshoz,
illetve a pénzeszköz-felhasználáshoz kötött
felhasználású központi költségvetési támogatás
kapcsolódik, akkor a központi költségvetési
támogatás felhasználása a 64/B. § szerinti
jogtalan felhasználásnak minısül és e
támogatást köteles - az ott meghatározott
kamatfizetési kötelezettség mellett - a központi
költségvetés javára visszafizetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 15/C. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közalapítványt hozhat létre és közérdekő
kötelezettségvállalást tehet; az általa alapított
közalapítvány alapítói joga gyakorlását csak az
Ötv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott
személyre, szervezetre, testületre ruházhatja át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 88. § (1) a)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzat gazdálkodásának
biztonságáért felelıs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 90. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Felelıs a gazdálkodás szabályszerőségéért.

1990. évi LXV. törvény 90. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

1992. évi XXXVIII. törvény 50. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A polgármesterek és a helyi önkormányzati
képviselı-testületek tagjai általános
választásának évében a választás napját
megelızı 30 nappal részletes jelentést tesznek
közzé pénzügyi helyzetükrıl és a választási
ciklusban keletkezett, késıbbi éveket terhelı
pénzügyi determinációkról, kötelezettségekrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Intézményét támogatásban részesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 89. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Más által fenntartott intézmények mőködéséhez
támogatást nyújthat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 89. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Költségvetésébıl finanszírozza és ellátja az
1990. évi LXV. törvényben és más törvényben
meghatározott feladatait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 62. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elkészíti a következı évre vonatkozó
költségvetési koncepciót.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) a)
1992. évi XXXVIII. törvény 70. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési koncepciót - a rendelet 22. § (2)
bekezdésében megjelölt tájékoztatóban
foglaltakhoz igazodva - a helyben képzıdı
bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket
figyelembe véve állítja össze.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési koncepció összeállítása elıtt - a
települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzat költségvetési szerveinek
tekintetében a települési, illetve területi
kisebbségi önkormányzat elnökével - áttekinti az
önállóan és a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek következı költségvetési
évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat
bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítja a
költségvetés koncepcióját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési koncepciót a képviselı-testület,
közgyőlés elé terjeszti.

1992. évi XXXVIII. törvény 70. §
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(2)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A szervezeti és mőködési szabályzatban
foglaltak szerint kikéri a bizottságok véleményét
és a települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzatnak a koncepció tervezetrıl
alkotott véleményével együtt a koncepcióhoz
csatolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(3)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az egész költségvetési koncepcióról véleményt
alkot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(3)

Pénzügyi Bizottság

A koncepciót és a bizottsági véleményeket
megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetéskészítés további munkálatairól.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
A helyi önkormányzat költségvetési
koncepciójának a települési illetve a területi
kisebbségi önkormányzatra vonatkozó részérıl
tájékoztatnia kell a települési, illetve a területi
kisebbségi önkormányzat elnökét.
(K-V-MJV-FK)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(6)

Polgármester

Megbízza azt a személyt, aki lefolytatja a
költségvetési egyeztetést a kisebbségi
önkormányzat elnökével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi önkormányzat és a települési, illetve
területi kisebbségi önkormányzat
költségvetésére a költségvetési törvénybıl
adódó részletes információk megismerése után,
a helyi önkormányzat költségvetési
rendelettervezetének elıkészítése során folytatja
az egyeztetést a települési, illetve területi
kisebbségi önkormányzat elnökével (a
továbbiakban: elnök), ennek keretében az elnök
rendelkezésre bocsátja a települési, illetve
területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó
adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §
(7)

a helyi önkormányzat által megbízo
személy

A települési illetve a területi kisebbségi
önkormányzat kérésére elıkészíti a költségvetési
(zárszámadási) határozat tervezetét, amelyet a
települési, illetve a területi kisebbségi
önkormányzat elnöke terjeszt a helyi kisebbségi
önkormányzat testülete elé.
(K-V-MJV-FK)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(3)

Jegyzı

Költségvetésének tervezetét a Kormány által
benyújtott költségvetési törvényjavaslat és az
önkormányzati pénzügyi szabályozás elızetes
elgondolásai figyelembevételével állítja össze.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 68. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elkészíti - a költségvetési törvény kihirdetését
követı 30 napon belül - a költségvetési
rendelettervezetet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési rendelettervezetben az 1997.
évtıl kezdıdıen teljeskörően be kell mutatnia a
(2) bekezdésben foglaltakat, beleértve a
költségvetési évet követı 2 év várható
elıirányzatait, amelyeket a költségvetési év
folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a
gazdasági elırejelzések szerint állapították meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (3)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A költségvetési rendelettervezetet a
költségvetési szervek vezetıivel egyezteti,
írásban rögzíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési rendelettervezetet a szervezeti
és mőködési szabályzatban foglaltak szerint a
képviselı-testület bizottságai elé terjeszti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(4)

Polgármester, Fıpolgármester

Elıkészíti a körjegyzıségben részt vevı
települési önkormányzatok önálló
költségvetéseit.
(K-V)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(6)

Jegyzı

Elıterjeszti a körjegyzı által elıkészített
költségvetési rendelettervezetet.
(K-V)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(6)

Polgármester

Együttes testületi ülésen döntenek a
körjegyzıség költségvetésérıl.
(K-V)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(7)

Képviselı-testület

A költségvetési törvény, valamint az 1992. évi
XXXVIII. törvény elıírásain túlmenıen egyéb
részletezettségő és a döntése meghozatalát
megalapozó információkat is kérhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A képviselı-testület elé terjeszti a bizottságok
által megtárgyalt, a pénzügyi bizottság által
véleményezett, valamint az 1990. évi LXV.
törvény 92/A-92/C. §-ok alapján szükséges
könyvvizsgáló írásos jelentését is csatoltan
tartalmazó rendelettervezetet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(9)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A költségvetés tervezetének összeállítása és a
költségvetési rendelet megalkotása során a helyi
önkormányzat és a helyi kisebbségi
önkormányzatok együttmőködésére vonatkozó
részletes szabályokat és eljárási rendet - külön
kormányrendeletben foglaltak
figyelembevételével - a helyi kisebbségi
önkormányzattal megállapodásban rögzíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 68. § (3)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(10)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(10) bekezdésben foglalt megállapodást január
15-éig kötik meg, és azt minden évben ezen
idıpontig módosíthatják.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §
(11)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési rendelettervezet benyújtásakor
benyújtja azokat a rendelettervezeteket is,
amelyek a javasolt elıirányzatokat

1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (2)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

amelyek a javasolt elıirányzatokat
megalapozzák, bemutatja a több éves
elkötelezettséggel járó kiadások késıbbi évekre
vonatkozó kihatásait.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A költségvetését a költségvetési törvény
elfogadását követıen, annak elıírásai,
követelményei, a központi hozzájárulásoknak,
támogatásoknak az önkormányzatot megilletı
normatívái, valamint a központosított
elıirányzatok tervezett igénybevétele alapján
állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 68. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megalkotja a helyi önkormányzat
költségvetésérıl szóló rendeletet, illetve az
ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
1991. évi XX. törvény 138. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1), 75.
§

Képviselı-testület, Közgyőlés

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Költségvetési rendeletében meghatározza:
- a mőködési és felhalmozási célú bevételeket
és kiadásokat, ezen belül a személyi jellegő
kiadásokat, a munkaadókat terhelı
járulékokat, a dologi jellegő kiadásokat, az
ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú
támogatásokat, a költségvetési létszámelıirányzatokat, illetve a helyi önkormányzat
által kijelölt felhalmozások (beruházások,
felújítások és az egyéb felhalmozási célú
kiadások, támogatások) elıirányzatait.
- a helyi önkormányzat, valamint a helyi
kisebbségi önkormányzat önállóan mőködı
és gazdálkodó költségvetési szerveinek
mindezen bevételeit és kiadásait, létszámelıirányzatait, valamint az önállóan mőködı
költségvetési szerveinek kiemelt elıirányzati
csoportosítású költségvetési kereteit,
létszámkereteit elkülönítetten és
önkormányzati szinten összesítve is
- a tervezett (létrejött) bevételi többlet
felhasználását,
- a tervezett (létrejött) hiány fedezésének
módját,
- a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Költségvetési rendeletében együttesen hagyja
jóvá az önkormányzati hivatal, valamint az
irányítása alá tartozó egyéb költségvetési
szervek költségvetését, valamint változatlan
formában beépíti a települési, illetve területi
kisebbségi önkormányzat költségvetési
határozatát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Dönt mindazoknak a lakossági és közösségi
szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket
nem helyi, települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzati szervek útján végeztet. Ezen
túlmenıen más elıirányzatokról is hozhat
döntést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi önkormányzat költségvetését beleértve az önkormányzati hivatal
költségvetését és a települési illetve területi
kisebbségi önkormányzat költségvetését is - a
„B) Önkormányzati költségvetés” megnevezéső
nyomtatványgarnitúra e rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott őrlapjainak
kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által
közreadott számítástechnikai program
segítségével készíti el és elektronikus módon is
benyújtja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. §
(2)

Önkormányzati hivatal

Az önkormányzat, valamint költségvetési
szervei összeállított, tartalmi és formai
szempontból ellenırzött költségvetését - ha a
költségvetési törvény másként nem rendelkezik az önkormányzati rendelettervezet képviselıtestület elé terjesztésének határidejét követı 30
napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtja
be.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. §
(4)

Önkormányzati hivatal

Az önkormányzat elfogadott költségvetésérıl
információt szolgáltat a központi költségvetés
számára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elfogadott költségvetésérıl az 1992. évi
XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti
benyújtási határidıtıl számított 30 napon belül,
az államháztartási információs és
mérlegrendszernek megfelelıen tájékoztatja a
Kormányt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 72. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az államháztartás igényeinek megfelelıen havi,
féléves, háromnegyedéves és éves információt
szolgáltat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) d)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı
féléves helyzetérıl szeptember 15-ig,
háromnegyedéves helyzetérıl a költségvetési
koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a
képviselı-testületet a törvényben
meghatározottak szerint.

1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az Országgyőlés döntéseinek
megalapozásához, továbbá a zárszámadás
elkészítéséhez és az államháztartás mérlegeinek
összeállításához évközi, év végi költségvetési
beszámolót és idıközi költségvetési és
mérlegjelentést készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 80. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az e rendelet 11. számú mellékletének
megfelelı idıközi költségvetési jelentést - a
költségvetési szerveket is magában foglaló önkormányzati szintre összesítve állítja össze és
küldi meg a Kincstár területi szervéhez a tárgyév
I-III. hónapjáról április 20. napjáig, az I-VI.
hónapjáról július 20-áig, az I-IX. hónapjáról
október 20. napjáig, az I-XII. hónapjáról a
tárgyévet követı év január 20. napjáig.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 144.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi önkormányzat, a települési, illetve
területi kisebbségi önkormányzat
feladatmutatókhoz kapcsolódó - költségvetési
törvényben meghatározott - normatív
hozzájárulásainak és támogatásainak
elıirányzatát módosítani kell, ha az
önkormányzat év közben feladatot, illetve
intézményt helyi önkormányzaton kívüli
szervezetnek ad át, vagy ilyen szervezettıl
átvesz. Az önkormányzatnak e módosításra
irányuló kérelmet - beleértve a települési, illetve
területi kisebbségi önkormányzat által közölt
kérelmet is - a feladat-, illetve intézményátadást,
-átvételt megelızı hónap 5. napjáig - a Kincstár
útján, ahhoz benyújtva - kell eljuttatni az
Önkormányzati Minisztériumhoz az átadástátvételt tanúsító okmányokkal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben az Áht. 64. §-a (4) bekezdésének
b) pontja szerinti körülményrıl az önkormányzat
szerez tudomást, akkor azt - a körülmény
bekövetkezésének igazolásával együtt - írásban
bejelenti a Kincstár területi szervéhez..
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az Áht. 64/B. § (1) bekezdésében
meghatározott lemondás esetén a Kincstáron
keresztül kezdeményezi az Önkormányzati
Minisztériumnál az elıirányzat módosítását, és
egyidejőleg megküldi az Igazgatóságnak - a
nettó finanszírozás keretében folyósított
központi költségvetési források kivételével - a
visszafizetés teljesítésérıl szóló pénzintézeti
igazolást.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §
(8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az önkormányzat az általa tévesen átutalt
összeg visszautalását a területileg illetékes
Igazgatóság útján igényelheti a Kincstártól.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §
(9)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A Kincstár területi szervének felhívására adott a polgármester és a jegyzı által aláírt válaszában jogcímenként nyilatkozik
adatszolgáltatása módosításáról, illetve eredeti
adatszolgáltatása fenntartásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/A.
§ (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jegyzıkönyvet 15 napon belül - a
polgármester és a jegyzı aláírásával - írásban
záradékolja, amelyben jogcímenként nyilatkozik
az Igazgatóság javaslatának elfogadásáról,
illetve annak elutasításáról. Az Igazgatóság
javaslatának elfogadásával az önkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy év közben a
következı elıirányzat-módosítási lehetıségnél a
feladatmutatóit a javaslat szerint módosítja.
Amennyiben év közben elıirányzat-módosítási
lehetıség már nincsen, és az önkormányzat az
Igazgatóság javaslatát elfogadja, az
elszámolásnál köteles az Igazgatóság javaslatát
figyelembe venni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/A.
§ (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a jegyzıkönyv megállapításaival egyetért, a
jegyzıkönyv záradékában a Kincstár területi
szerve javaslatát elfogadja, és egyidejőleg a
Kincstár területi szerve által jogosulatlannak
tartott támogatás(rész)rıl lemond. Kivételt
képez ez alól a cél- és címzett támogatás,
amelyeknél a lemondás tekintetében külön
jogszabály elıírásai az irányadóak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B.
§ (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jegyzıkönyv megállapításaira tett - a
polgármester és a jegyzı által aláírt észrevételeiben részletesen alá kell támasztania
az általa az elszámolás során jelzett mutatószám,
illetve a támogatás igénybevételének
jogszerőségét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/C.
§ (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Költségvetését, valamint az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával, illetve költségvetési
határozatával - testületi döntéssel
megváltoztathatja. Az elıirányzat-módosítás
nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a
Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe

1991. évi XX. törvény 138. § (1) d)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

tartozó elıirányzatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány,
illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi
önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít,
arról a képviselı-testületet tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §
(2)

Polgármester, Fıpolgármester

Pótelıirányzat biztosítása esetén
negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési
szerv számára a költségvetési beszámoló
irányító szervhez történı megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig,
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési
rendeletének ennek megfelelı módosításáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot
zárol a helyi önkormányzatnál, annak
kihirdetését követıen haladéktalanul a
képviselı-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §
(3)

Polgármester, Fıpolgármester

Az általa jóváhagyott elıirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti
átcsoportosítást az 1992. évi XXXVIII. törvény
74. § (2) bekezdésben foglaltak szerint
engedélyezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elıkészíti a helyi önkormányzati önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv saját
hatáskörében végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztatót.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §
(6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Tájékoztatja a képviselı-testületet 30 napon
belül, a helyi önkormányzati önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv saját
hatáskörében végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §
(6)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Döntése szerint idıközönként, de legkésıbb a
költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló irányító szervhez történı
megküldésének külön jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i
hatállyal módosítja emiatt a költségvetési
rendeletét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §
(6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A települési, illetve területi kisebbségi

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

önkormányzat a rendelet 53. § (4) és (7)
bekezdés szerinti módosítását a (6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelı idıben és módon
költségvetési rendeletén átvezeti.
(K-V-MJV-FK)

(8)

Az 1992. évi XXXVIII. törvény. 63. § (3)
bekezdés szerinti finanszírozás biztosításához
szükséges információkat kötelesek szolgáltatni a
kincstár részére külön jogszabályban
meghatározott módon.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 63. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A beszedési megbízás benyújtását követı hónap
elsı napjától a megelılegezett összeg után az
elızı évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeres
mértékének megfelelı kamatot köteles fizetni
addig a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem
teljesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 63. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a beszámítás során a kincstár
beszedésre, inkasszálásra kényszerül, az ehhez
szükséges fedezetet biztosítania kell az
elıirányzat felhasználási ütemterve alapján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 63. § (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A számlavezetı hitelintézettel kötött
szerzıdésben intézkedik a Kincstár azonnali
beszedési megbízásának teljesülése érdekében,
valamint az Áht. 63. § (8) bekezdésében
szabályozott havi elıirányzat-felhasználási terv
alapján gondoskodik a fedezet biztosításáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 119.
§ (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A központosított számfejtési körbe nem tartozó
önkormányzatok a tizenharmadik havi illetmény
számfejtésérıl az adatszolgáltatást január 12-éig
küldik meg a Kincstár részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 119.
§ (19)

Képviselı-testület, Közgyőlés

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 119.
§ (21)

Képviselı-testület
Közgyőlés

1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A központosított illetményszámfejtést nem
igénylı helyi önkormányzatok a 13. havi
illetmény adott havi részletének számfejtése
alapján az Igazgatóság részére minden hónap
26-áig a költségvetési szervre vonatkozóan
összevont adatot szolgáltatnak:
a) a bruttó bér összegérıl, a munkáltatót terhelı
járulékokról, és
b) a munkavállalóknak a következı hónap
elején kifizetendı nettó bér összegérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az átcsoportosítás jogát, az általa
meghatározott keretek között, bizottságaira és a
polgármesterre átruházhatja.

(K-V-MJV-FK-F-M)
A költségvetés végrehajtása során a jóváhagyott
címek elıirányzatainak és azok teljesülésének
alakulását folyamatosan nyilvántartja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 103. § (1)(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a
képviselı-testület elé, ha év közben a
körülmények oly módon változnak meg, hogy
ezek a helyi önkormányzat költségvetésének
teljesítését jelentısen veszélyeztetik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 81. §

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Elkészíti a zárszámadási rendelettervezetet,
valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói
záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú - az
önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi
jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradványkimutatást, és eredménykimutatást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 82. §
1991. évi XX. törvény 140. § (1) h)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletet alkothat pénzeszközök év végi
záróállományának felhasználására és az
áthúzódó kiadások teljesítésére vonatkozó
részletes szabályokról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 7. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési évet követıen a képviselıtestület elé terjeszti a zárszámadási
rendelettervezetet, valamint a külön törvény
szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott
egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és
intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli
mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és
eredménykimutatást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 82. §

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A zárszámadásról rendeletet alkot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 82. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A könyvvizsgálatról készített jelentést minden
év június 30-áig megküldi az Állami
Számvevıszéknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 82. §

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A költségvetés elıterjesztésekor a képviselıtestület részére tájékoztatásul a következı
mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges
indokolással együtt - bemutatnia:
1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét,
kiadását, elıirányzat felhasználási tervét,
2. a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott tartalommal:

1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

a) az adott helyi önkormányzat összevont
költségvetési mérlegét, elkülönítetten a
helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,
b) a többéves kihatással járó döntések
számszerősítését évenkénti bontásban és
összesítve,
c) a közvetett támogatásokat (pl.
adóelengedéseket, adókedvezményeket)
tartalmazó kimutatást.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A zárszámadás elıterjesztésekor a képviselıtestület részére tájékoztatásul a következı
mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges
indokolással együtt - bemutatnia:
1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét,
kiadását, pénzeszközének változását,
2. a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott tartalommal:
a) az adott helyi önkormányzat összevont
költségvetési mérlegét, elkülönítetten a
helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,
b) az adósság állományát lejárat, eszközök,
bel- és külföldi hitelezık szerinti
bontásban,
c) a vagyonkimutatást,
d) a többéves kihatással járó döntések
számszerősítését évenkénti bontásban és
összesítve,
e) a közvetett támogatásokat (pl.
adóelengedéseket, adókedvezményeket)
tartalmazó kimutatást.

1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A feladatmutatók szerint járó normatív
hozzájárulásokat és támogatásokat - a
költségvetési törvényjavaslat alapján, annak
Országgyőléshez történı benyújtását követıen a kincstár útján igényli a központi
költségvetésbıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az államháztartásért felelıs miniszter által - a
helyi önkormányzatokért felelıs miniszterrel,
valamint az érintett ágazati miniszterrel
együttmőködve - kibocsátott tájékoztató alapján
a kincstár útján az érintett jogcímekre kiegészítı
igénylést nyújthat be,
a) ha a helyi önkormányzatokat megilletı
normatív hozzájárulások és támogatások
elıirányzatához kapcsolódó, költségvetési
törvényben szereplı igénybevételi szabályok
eltérnek a költségvetési törvény elıirányzatait
megalapozó mutatószám-felmérés
feltételeitıl,
b) ha a helyi önkormányzatok számára
megállapított, központi költségvetési
kapcsolatokból származó források a

1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

kapcsolatokból származó források a
felelısségi körükön kívül esı ok miatt
különböznek a költségvetési törvény alapján
járó összegtıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Év közben a kincstár útján lemondhat a számára
feladatmutató alapján megállapított normatív
hozzájárulások és támogatások elıirányzatáról
vagy annak egy részérıl, illetve - ha törvény
másként nem rendelkezik - pótlólagos igénylést
nyújthat be ezen elıirányzatokra a következık
szerint:
a) Az elıirányzat-lemondás benyújtásának
határideje:
aa) április 30.,
ab) július 31.,
ac) október 15.
b) A pótlólagos igénylés határideje július 31.
c) az önkormányzatok egymás közötti feladat-,
illetve intézmény átadása esetén az aa) és ab)
pontokban történı lemondással egyidejőleg
az átvevı önkormányzat az átvételhez
kapcsolódóan pótlólagos igénylést nyújthat
be;
d) a pótlólagos igénylés során jelentkezı
finanszírozási különbözetek átutalására a b)
és c) pontokban meghatározott határidık
lejártát követı második hónapban esedékes
nettó finanszírozástól kezdıdıen kerül sor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési év végét követıen a tényleges
mutatók alapján, külön jogszabályban
meghatározott határidıig, a költségvetési
törvény szabályai szerint elszámol az igénybe
vett normatív hozzájárulásokkal és
támogatásokkal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi önkormányzatok intézményi társulása
által ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi
költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat
igényelheti a központi költségvetésbıl. A
támogatásokkal és hozzájárulásokkal való
elszámolás is feladata.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Nyolc napon belül írásban nyilatkozik
adatszolgáltatása módosításáról, amennyiben a
kincstár a rendelkezésére álló információk
alapján a 64. § (1), (4) bekezdése és (5)
bekezdés b) pontja szerinti igénylésben, illetve a
64. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
lemondásban szerepeltetett mutatószámokat
elsıdlegesen saját nyilvántartása alapján
felülvizsgálta és nem tartja megalapozottnak,

1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

felülvizsgálta és nem tartja megalapozottnak,
írásban felhívja az önkormányzatot
adatszolgáltatása helyesbítésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben a 64/A. § (1)-(2) bekezdés szerinti
felhívásnak, illetve a jegyzıkönyvbe foglalt
javaslatnak nem tesz eleget, és a felhívásban,
illetve a jegyzıkönyvben szereplı jogcímeknél
az év végi elszámolás során visszafizetési
kötelezettsége és a (4) bekezdés alapján
igénybevételi kamatfizetési kötelezettsége
keletkezik, a jogtalanul igénybevett elıirányzat,
de legfeljebb a kincstár felhívásában, illetve a
jegyzıkönyvbe foglalt javaslatában feltüntetett
különbözet után - a (4) bekezdés szerinti
igénybevételi kamaton felül - jogcímenként
kiegészítı kamatot fizet, mértéke: a jegybanki
alapkamat 50%-a.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul
igényelt teljes elıirányzat után, ha az igényelt,
feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív
hozzájárulások és támogatások összege legalább
3 százalékkal meghaladja az önkormányzatot
ténylegesen megilletı összeget. Az
igénybevételi kamat mértéke:
a) ha az önkormányzat a 64. § (5) bekezdés aa)
pontja szerinti idıpontig lemond az
elıirányzatról, a jegybanki alapkamat 25
százaléka,
b) ha a 64. § (5) bekezdés ab) pontja szerinti
idıpontig lemond az elıirányzatról, a
jegybanki alapkamat 50%-a,
c) ha a 64. § (5) bekezdés ac) pontja szerinti
idıpontig lemond az elıirányzatról, a
jegybanki alapkamat,
d) ha az év végi elszámolás során keletkezik
visszafizetési kötelezettsége, illetve a jogtalan
igénybevételt a kincstár a 64/D. § szerinti
felülvizsgálati eljárás keretében vagy az
Állami Számvevıszék állapítja meg, a
jegybanki alapkamat kétszerese.
Amennyiben a jogtalan igénybevétel összege
nem haladja meg az 500 ezer forintot, az
egyébként irányadó kamatmérték 50%-át kell
fizetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben visszafizetési kötelezettségének az
éves költségvetési beszámoló kincstárhoz
történı benyújtását követı tizenöt napon belül
nem tesz eleget, további késedelmi kamatot fizet
a jogosulatlanul igénybe vett összeg, valamint az
Áht. 64/D. § keretében végzett felülvizsgálat,

1992. évi XXVIII. törvény 64/A. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

illetve az Állami Számvevıszék ellenırzése
alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség
összege után annak teljesítése napjáig. A
kamatfizetés kezdı napja az éves költségvetési
beszámoló kincstárhoz történı benyújtási
határidejét követı 16. nap. A késedelmi kamat
mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Évközi lemondás alapján megállapított fizetési
kötelezettségét a nettó finanszírozás keretében
történı elszámolással, az év végi elszámolás
során befizetéssel teljesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXVIII. törvény 64/A. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó,
központi költségvetésbıl származó támogatást
vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe,
azt nem a megjelölt feladatra használta fel,
illetve a jogszabályban rögzített arányt
meghaladó mértékő támogatást vett igénybe,
vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott, a támogatásról haladéktalanul
köteles lemondani, és a támogatást a központi
költségvetés javára visszafizetni. A jogtalanul
igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı
mértékő kamatot fizet a jogtalan igénybevétel
napjától a visszafizetés napjáig.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (1)(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó,
központi költségvetésbıl származó a Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetében
szereplı támogatásokat a kincstár útján igényli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a kincstár a (3) bekezdésben meghatározott
támogatások igénylésének szabályszerőségét a
rendelkezésére álló iratok és saját nyilvántartásai
alapján, illetve helyszíni vizsgálat során a
támogatás elszámolásának benyújtásáig
megvizsgálja és szükség esetén javasolja, hogy a
támogatásról, illetve annak egy részérıl
mondjon le, és ennek nem tesz eleget, az év végi
elszámolás során kincstár jegyzıkönyvében
szereplı jogcímen visszafizetési kötelezettsége
keletkezik. A visszafizetendı összeg, de
legfeljebb a jegyzıkönyvben feltüntetett
különbözet után - az egyéb
jogkövetkezményeken felül - kiegészítı kamatot
fizet. A kiegészítı kamat mértéke a jegybanki
alapkamat ötven százaléka.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 64/D. § (1) bekezdésében meghatározott

1992. évi XXXVIII. törvény 64/D. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

vizsgálat megállapításait tartalmazó
jegyzıkönyv átvételét követı 15 napon belül a
jegyzıkönyv megállapításaira észrevételt tesz,
vagy nyilatkozik arról, hogy a jegyzıkönyv
megállapításait elfogadja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A 64/E. § (2) bekezdés szerinti esetben a
költségvetési rendelet-tervezetet az újonnan
megválasztott képviselı-testület alakuló ülését
követı 30 napon belül - a 71. § szabályainak
alkalmazásával - beterjeszti a képviselıtestületnek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64/E. § (3)

Polgármester, Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés Elnöke

A 72. § szerinti tájékoztatási kötelezettségét - az
elfogadott költségvetési rendelet alapján - a
képviselı-testület alakuló ülését követı 60
napon belül teljesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 64/E. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a felhívás alapján elfogadja a kincstár
területi szerve javaslatát és ez pénzügyi
rendezést von maga után, a kincstár területi
szerve által rendelkezésre bocsátott önrevíziós
adatlapon módosítja elszámolását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/C.
§ (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szükség esetén elıkészíti az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelettervezetet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) i)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a költségvetési rendeletet azon év január 1jéig amelyre szól, nem alkotja meg, rendeletet
alkothat az átmeneti gazdálkodásról, amelyben
felhatalmazást adhat a polgármesternek a
törvényben meghatározott intézkedések
megtételére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
felhatalmazása alapján folytatólagosan beszedi a
helyi önkormányzat bevételeit, fedezi kiadásait,
illetve a rendelet keretein belül az abban
meghatározott intézkedéseket megteszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Hatályos költségvetési rendelet, illetve átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet hiányában
jogosult a helyi önkormányzat költségvetését
megilletı bevételeknek a hatályos jogszabályok
szerinti beszedésére és az elızı évi kiadási
elıirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésére. Errıl a képviselı-testület elıtt
elszámol.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 77. § (1)-(2)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı
elemi csapás, illetıleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti e törvény rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést
hozhat, amelyrıl a képviselı-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia. E
jogkörben az elıirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási
elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplı
kiadásokat is teljesíthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 78. § (1)-(2)

Polgármester,Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Köteles könyvvizsgálót megbízni,
egyszerősített tartalmú éves pénzforgalmi
jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá
pénzmaradvány- és eredménykimutatását a
Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben
közzétenni.
(MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles a szakmai szempontok alapján kiírt
könyvvizsgálói pályázat nyertese számára a
megbízást kiadni.
(MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester

Ha az elızı évben a teljesített kiadásainak
összege meghaladta a 300 millió forintot és
hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz
fel, köteles az 1990. évi LXV. törvény 92/A. §
(1) bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétıl
a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente
könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és
közzétenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a könyvvizsgáló az 1990. évi LXV. törvény
92/A. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a 92/C. §
(2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatát a
megbízási szerzıdésben rögzített határidıre
elıreláthatólag nem tudja teljesíteni, köteles ezt
a határidı lejárta elıtt legalább 30 nappal illetve, ha az akadályozó körülmény késıbb
keletkezett, akkor ennek bekövetkeztétıl
számított 3 munkanapon belül - a helyi
önkormányzatnak írásban bejelenteni. Ezt
követıen - a körülményeket mérlegelve - vagy
határidıt szab az utólagos teljesítésre, vagy
haladéktalanul - pályázati eljárás nélkül - új
könyvvizsgálót bíz meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92/D. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a könyvvizsgáló a bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, és feladatát a

1990. évi LXV. törvény 92/D. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

szerzıdésben rögzített határidıben nem teljesíti,
a határidı lejártakor - a mulasztó könyvvizsgáló
költségére - az 1990. évi LXV. törvény 92/D. §
(1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ezzel
egyidejőleg a bejelentési kötelezettségét,
illetıleg a szerzıdés teljesítését menthetı ok
nélkül elmulasztó könyvvizsgálóval szemben
a) az ebbıl eredı kártérítési igényét érvényesíti
a polgári jogi felelısség általános szabályai
szerint, és
b) a költségvetési minısítés visszavonását
kezdeményezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles meghívni a könyvvizsgálót a
véleményezési jogkörébe tartozó témákban a
képviselı-testület ülésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92/C. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester

A könyvvizsgálóval kötött külön szerzıdésben
más - gazdasági kihatású - elıterjesztés
könyvvizsgálói véleményezését is kérheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92/C. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ellátja a polgármesteri hivatal mint
költségvetési szerv operatív gazdálkodási
feladatai irányítását a képviselı-testület
felhatalmazása alapján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) f)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kötelezettséget vállalhat a helyi önkormányzat
nevében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (2)

Polgármester, Fıpolgármester

Jogosult a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Belsı szabályzatban rögzíti a gazdasági
eseményenként 50 000 forintot el nem érı,
írásbeli kötelezettségvállalás nélküli kifizetések,
valamint a csıd-, felszámolási és végelszámolási
eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs
díjak kifizetésének rendjét és nyilvántartási
formáját. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
legalább a kötelezettségvállalás tárgyát,
összegét, idıpontját, a kötelezettségvállaló
nevét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenjegyzést megelızıen meg kell
gyızıdnie arról, hogy
a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt,
illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás
tárgyával összefüggı kiadási elıirányzat
rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (9)-(10)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a
fedezetet,
b) elıirányzat-felhasználási terv szerint a
kifizetés idıpontjában a fedezet rendelkezésre
áll-e,
c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
E feladata ellátásához szükség szerint szakértıt
vehet igénybe.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel
meg a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (9) bekezdésben elıírtaknak, errıl írásban
tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve
a költségvetési szerv vezetıjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (11)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a költségvetési szerv vezetıje a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (11)
bekezdésben foglalt tájékoztatás ellenére írásban
ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzıt, az
köteles az utasításnak eleget tenni. Köteles e
tényrıl a (2) bekezdés szerinti esetben a helyi
önkormányzat képviselı-testületét
haladéktalanul írásban értesíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (12)

Ellenjegyzı

A soron következı ülésén köteles megvizsgálni
a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges
felelısségre vonást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (12)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan
olyan analitikus nyilvántartást vezet, amelybıl
megállapítható az évenkénti
kötelezettségvállalás összege, továbbá biztosítja
a 25. számú mellékletben meghatározott
adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (13)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kiadás teljesítésének és a bevétel
beszedésének elrendelése elıtt okmányok
alapján - az Egészségbiztosítási Alapból
finanszírozott természetbeni ellátások esetében a
külön jogszabály szerint - ellenırizni,
szakmailag igazolni kell azok jogosultságát,
összegszerőségét, a szerzıdés, megrendelés,
megállapodás teljesítését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 135.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Belsı szabályzatban köteles rendelkezni a
szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az
azt végzı személyek kijelölésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 135.
§ (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szakmai teljesítésigazolás alapján
ellenıriznie kell az összegszerőséget, a fedezet
meglétét és azt, hogy az elıírt követelményeket
betartották-e.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 135.
§ (3)

Érvényesítı

Utalványozásra jogosult.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136.
§ (2)

Polgármester, Fıpolgármester

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136.
§ (2)

Jegyzı

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 137.
§ (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Ügyintézı

Az utalvány ellenjegyzése során a 134. §-ban
foglaltak értelemszerő alkalmazásával kell
eljárnia, továbbá meg kell gyızıdni arról, hogy
a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés
megtörtént-e.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 137.
§ (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Ügyintézı

Az utalványt, ha nem ért vele egyet, akkor kell
ellenjegyeznie, ha erre az utalványozó írásban
utasítja. A további eljárási szabályokra a 134. §
(12) bekezdésében foglaltakat kell alkalmaznia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 137.
§ (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Ügyintézı

A soron következı ülésén köteles megvizsgálni
a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges
felelısségre vonást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 137.
§ (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Törvény felhatalmazása alapján - a díj és bírság
kivételével - rendeletben elıírhat fizetési
kötelezettséget, meghatározhatja a fizetésre
kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség
mértékét, a kedvezmények, mentességek körét
és mértékét, elılegfizetési kötelezettséget
állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 10. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha az ügyfél az illetékekrıl szóló 1990. évi
XCIII. törvény szerinti államigazgatási eljárási
illetéket az 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1)(3) és (6) bekezdésében meghatározott idıpontig
maradéktalanul megfizette (lerótta) és az eljáró
hatóság a reá irányadó eljárási szabályokban
meghatározott ügyintézési határidıt nem az
ügyfélnek felróható okból nem tartotta be, akkor
a (2) bekezdésben meghatározott mértékő
összeg megtérítésére köteles, feltéve, hogy az

1992. évi XXXVIII. törvény 11/B. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Körjegyzıség esetében utalványozásra jogosult.
(K-V)
Jogosult az utalvány ellenjegyzésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

illeték visszatérítésének egyébként nincs helye.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha az eljáró hatóság az ügyintézési határidıt az
ügyfélnek felróható okból nem tartja be, akkor
errıl határozatot hoz. A megtérítendı összeget
egyébként saját költségvetése terhére eljárása
befejezésétıl számított 8 napon belül fizeti meg
az ügyfél számára. Amennyiben az eljáró
hatóság késedelme más hatóság miatt
következett be, akkor e hatóságot felszólítja,
hogy az ügyfélnek megtérített összeget részére
fizesse meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 11/B. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi önkormányzat pénzállományának
alakulásáról - szükség szerint aktualizálva likviditási tervet készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 139.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kialakítja a saját, valamint intézményei
számviteli rendjét a költségvetési szervekre
vonatkozó elıírások alapján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az államháztartási mérlegrendszerre és a
költségvetési szervek számvitelére vonatkozó
elıírások figyelembevételével önállóan alakítja
ki pénzügyi, számviteli rendjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 83. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gazdálkodásáról éves és féléves költségvetési
beszámolót kell készítenie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92/A. §-a szerinti helyi
önkormányzatok a zárszámadásukhoz az
önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó 11. § (4) bekezdése
szerinti egyszerősített éves költségvetési
beszámolót kötelesek készíteni.
(MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §
(8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A tevékenysége során elıforduló, a vagyoni és
pénzügyi helyzetére kiható gazdasági
eseményeirıl a kettıs könyvvitel rendszerében e rendeletben rögzített szabályok szerint módosított teljesítés szemlélető nyilvántartást
vezet, amelyet a költségvetési év végével lezár.
A nyilvántartást magyar nyelven, a Magyar
Köztársaság pénznemében vezeti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(1), (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Szakmai feladatai és sajátosságai
figyelembevételével ki kell alakítania és írásban

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(3), (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

szabályoznia számviteli politikáját, ennek
keretében el kell készíteni:
a) az eszközök és a források leltározási és
leltárkészítési szabályzatát,
b) az eszközök és források értékelésének
szabályozását, azoknál az eszközöknél, illetve
forrásoknál, ahol a 2000. évi C. tv. és e
rendelet választási lehetıséget ad, továbbá
ahol az államháztartás szervezetének sajátos
eszközei, illetve forrásai indokolják,
c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és
szolgáltatásnyújtás tekintetében az
önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsı
szabályzatot, figyelembe véve az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló
kormányrendelet vonatkozó elıírásait is,
d) a pénzkezelési szabályzatot.
A számviteli politika keretében kell továbbá
szabályoznia azt, hogy a számviteli elszámolás
és az értékelés szempontjából az államháztartás
szervezete mit tekint lényegesnek, nem
lényegesnek, továbbá jelentıs összegnek, nem
jelentıs összegnek. Így többek között
rögzítendı, mi tekintendı figyelembe veendı
szempontnak
a) a megbízható és valós összkép kialakítását
befolyásoló lényeges információk
tekintetében,
b) a kisértékő tárgyi eszközök, vagyoni értékő
jogok és szellemi termékek minısítésénél,
c) az értékcsökkenés összegének alap- és
vállalkozási tevékenység közötti
megosztásánál,
d) az alap- és vállalkozási tevékenységet terhelı
elızetesen felszámított általános forgalmi adó
megosztásánál,
e) az általános kiadások megosztási
módszerének kiválasztásánál,
f) a raktári készletek leltározása során az
eltérések kompenzálásánál és a káló
elszámolásánál,
g) a terven felüli értékcsökkenés elszámolása
tekintetében,
h) a 2000. évi C. törvény 58. §-ának (5)
bekezdése szerinti befektetett eszközök piaci
értéken történı értékelése esetén az eszközök
piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti
különbözet jelentıs összegének
meghatározásánál.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az értékcsökkenés elszámolása
során él a 30. § (5) bekezdés szerinti
lehetıséggel, akkor a számviteli politikájában
meg kell határoznia azon eszközök körét,

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(6)

Jegyzı, Fıjegyzı

amelyek esetében az értékcsökkenést a várható
használati idı alapján számolja el, valamint a
várható használati idı megállapítására
vonatkozó szabályokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A számviteli politika részeként szabályoznia
kell a beszerzett, illetve elıállított immateriális
jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezése
dokumentálásának szabályait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(7)

Jegyzı, Fıjegyzı

A számviteli politika keretében ki kell jelölnie a
mérlegkészítés idıpontját, vagyis a költségvetési
évet követı idıszakban azt az idıpontot figyelembe véve a költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejét -, ameddig az
értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a
költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben
helyesbítések végezhetık.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(8)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésének a)-b) és d)-g)
pontjában foglalt államháztartás szervezetéhez
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
vagy részjogkörő költségvetési szerv is
kapcsolódik, akkor annak könyvvezetési
kötelezettségét szabályoznia kell. A
szabályozásnál figyelembe kell vennie, hogy a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
gazdasági eseményeit is teljeskörően a kettıs
könyvvitel rendszerében kell elszámolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(11)

Jegyzı, Fıjegyzı

A számviteli politika fıbb irányainak
meghatározásáért, az elkészítésért és az
elkészült számviteli politika jóváhagyásáért,
annak végrehajtásáért felelıs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(12)

Jegyzı, Fıjegyzı

Számviteli politikájában dönt arról, hogy annak
rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatokat
kiterjeszti a hozzá tartozó részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervekre, részjogkörő
költségvetési szervekre, vagy azok - az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
függvényében - önálló számviteli politikát
alakítanak ki, és külön szabályzatokat
készítenek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(13)

Jegyzı, Fıjegyzı

Értékelési szabályzatában köteles rögzíteni a
követelések év végi értékelési elveit:
a) a jogszabályon alapuló jogerıs követelések
(adósok) értékelésének elveit,

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(17)

Jegyzı, Fıjegyzı

b) az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból
származó követelések vevı általi elismerése
igazolásának, a követelés értéke
meghatározásának módját, a számlázás és a
követelésekkel kapcsolatos adatok
nyilvántartásának rendjét,
c) az államháztartás szervezete adós minısítési
szempontjait [fizetıképesség megítélése (a
pénzügyi nehézség átmeneti vagy tartós-e, az
adós csıdeljárás, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás alatt áll-e), milyen
fizetési garanciákat, biztosítékokat kötöttek ki
a szerzıdésben, milyen esély van a
követelések érvényesítésére],
d) követeléstípusonként (adós, illetve
vevıcsoportonként) a kis összegő
követelések év végi meghatározásának elveit,
dokumentálásának szabályait (milyen
követeléseket kell az adott csoportba sorolni,
a fıkönyvi könyvelésben elkülöníteni, milyen
szempontok alapján kell a követelések
értékének százalékában az értékvesztés
összegét meghatározni).
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha alkalmazza a 31/A. §-a (1) bekezdésében
foglaltakat, értékelési szabályzatában köteles
rögzíteni az egyszerősített értékelési eljárás alá
vont követelések negyedévenkénti
besorolásának elveit, dokumentálásának
szabályait (az egyes minısítési kategóriák
meghatározásának szempontjait, az egyes
minısítési kategóriákhoz rendelt százalékos
mutatók meghatározásának módszerét, valamint
az egyes minısítési kategóriák, illetve az
azokhoz tételesen hozzárendelt százalékos
mutatók felülvizsgálatának rendjét, felelıseit).
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §
(18)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az Ötv. 80/A-80/B. §-a alapján
vagyonkezelıi jogot létesít, értékelési
szabályzatában köteles rögzíteni a
vagyonkezelésbe adott eszközök
vagyonértékelése során alkalmazott értékelési
eljárás elveit, módszerét, dokumentálásának
szabályait, felelıseit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8/A.
§

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési év elsı felérıl június 30-ai
fordulónappal féléves költségvetési beszámolót,
a költségvetési évrıl december 31-ei
fordulónappal éves költségvetési beszámolót
köteles készíteni. A féléves költségvetési
beszámolót legkésıbb július 31-éig, az éves
költségvetési beszámolót legkésıbb a következı
költségvetési év február 28-áig kell a képviselıtestületnek, közgyőlésnek megküldeni.

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

testületnek, közgyőlésnek megküldeni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az önkormányzati hivatal [(fı)polgármesteri
hivatal (megyei önkormányzati hivatal,
körjegyzıség, társult képviselı-testület
hivatala)] és az önkormányzatok (ideértve a
települési és a területi kisebbségi
önkormányzatok) felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek (társulások) éves és
féléves költségvetési beszámolóit a 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés
szerinti határidı lejártát követı 8 munkanapon
belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár
Regionális Igazgatóságához.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A zárszámadáshoz kapcsolódó, az
önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó, a jegyzı által elkészített
egyszerősített éves költségvetési beszámolót a
könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet
követı április 30-áig a képviselı-testület elé
terjeszti.
(MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §
(7)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A képviselı-testület által elfogadott
egyszerősített éves költségvetési beszámolót a
tárgyévet követı év június 30-áig közzéteszi és
egyidejőleg - tájékoztatás céljából - az Állami
Számvevıszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel
együtt megküldi.
(MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §
(7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Aláírja az éves (féléves) költségvetési
beszámolót.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az átszervezéssel [ideértve a jogutódlással
(önkormányzaton belüli, vagy önkormányzatok
közötti összevonást, beolvasztást, egyesülést is],
illetve jogutód nélkül véglegesen megszőnı
államháztartási szervezet, a megszüntetı
szervezet (alapító szerv) által meghatározott
fordulónappal (megszőnés napjával) - az éves
költségvetési beszámolónak megfelelı
adattartalommal - leltárral és záró fıkönyvi
kivonattal alátámasztott beszámolót köteles - 60
napon belül - készíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13/A.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a tulajdonában lévı korlátozottan
forgalomképes és forgalomképes vagyonának
rendeletében meghatározott körére az Ötv.
80/A-80/B. §-a alapján vagyonkezelıi jogot
létesít, a vagyonkezelésbe adott immateriális

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 29/A.
§ (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és
elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe
adáskor könyveibıl köteles kivezetni, és ezzel
egyidejőleg a vagyonkezelési szerzıdésben
szereplı értéket, mint bekerülési értéket kell a
könyveibe felvenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A költségvetési évrıl, december 31-ei
fordulónappal készített könyvviteli mérlegben
kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az
aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is minden évben leltározni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A leltározás és selejtezés részletes szabályait
saját hatáskörben állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletben szabályozhatja azt, hogy a
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (1)
bekezdés szerinti leltározást csak két évente
hajtsák végre, amennyiben a tulajdon védelme
megfelelıen biztosított és ellenırzött, valamint
az államháztartás szervezete az eszközökrıl és
az azok állományában bekövetkezett
változásokról folyamatosan részletezı
nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §
(7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Pénzforgalmi jelentést és annak
kiegészítéseként alaptevékenységérıl a rendelet
2. számú melléklete szerinti pénzmaradványkimutatást, vállalkozási tevékenységérıl a 4.
számú melléklet szerinti eredménykimutatást
készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 38. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az önkormányzat a tulajdonában
lévı korlátozottan forgalomképes és
forgalomképes vagyonának rendeletében
meghatározott körére az Ötv. 80/A-80/B. §-a
alapján vagyonkezelıi jogot létesít, akkor a
szöveges magyarázatok között be kell mutatnia
a vagyonkezelésbe adáskor a könyveibıl
kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök
bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését,
illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök között
nyilvántartásba vett (a vagyonkezelési
szerzıdésben szereplı) bekerülési értéket, illetve
annak tárgyidıszaki változásait legfontosabb
jogcímenként.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40/A.
§

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adósságállomány évenkénti alakulását a 22.
számú melléklet szerint kell bemutatni.

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44. §
(7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A kötelezettségvállalások állományának
alakulását a 24. számú melléklet szerint kell
bemutatnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44. §
(8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A saját és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek, a (fı)polgármesteri hivatal felülvizsgált
éves és féléves költségvetési beszámolóinak, a
Magyar Államkincstárhoz (a területileg illetékes
Igazgatóságaihoz) történı megküldésével
tesznek eleget a letétbe helyezési
kötelezettségüknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/A.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az egyszerősített éves költségvetési beszámoló
készítésére kötelezett helyi önkormányzatok az
egyszerősített éves költségvetési beszámolónak beleértve kötelezı könyvvizsgálat esetén a
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést is - az Állami
Számvevıszékhez történı megküldésével
tesznek eleget a letétbe helyezési
kötelezettségüknek.
(MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/A.
§ (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A megbízható és valós képet lényegesen
befolyásoló hibák esetén a már letétbe helyezett
éves költségvetési beszámolót, egyszerősített
éves költségvetési beszámolót, illetve
konszolidált éves költségvetési beszámolót
ismételten köteles letétbe helyezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/A.
§ (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az egyszerősített éves költségvetési beszámoló
készítésére kötelezett helyi önkormányzatok kötelezı könyvvizsgálat esetén - a
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést is kötelesek közzétenni.
(MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A megbízható és valós képet lényegesen
befolyásoló hibák esetén a már közzétett
egyszerősített éves költségvetési beszámolót
ismételten közzé kell tenni.
(MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B.
§ (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a közzétett egyszerősített éves költségvetési
beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenırizte
vagy kötelezı könyvvizsgálat esetén a záradék
megadását elutasította, akkor az általa készített
egyszerősített költségvetési beszámolóján
köteles feltüntetni a következı szöveget: „A

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B.
§ (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.
(MJV-FK-F-M)
A kezelésében, illetve a tulajdonában lévı
eszközökrıl és azok forrásáról módosított
teljesítésszemlélető kettıs könyvvitelt vezet. A
könyvviteli nyilvántartás a pénzforgalmi
gazdasági mőveleteket és ezeknek az eszközökre
és forrásokra gyakorolt hatását a valóságnak
megfelelıen, folyamatosan, zárt rendszerben,
áttekinthetıen mutatja be. Az egyéb gazdasági
mőveleteknek az eszközökben és forrásokban
bekövetkezett hatását a könyvviteli
nyilvántartásban legalább negyedévenként - a
folyamatosan vezetett analitikus
nyilvántartásokból készített összesítı bizonylat
(feladás) alapján - kell rögzíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 47. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési szervek számlakerete alapján
olyan számlarendet köteles készíteni, amely
szerinti könyvvezetés a 2000. évi C. tv.
vonatkozó rendelkezéseiben és e rendeletben
elıírt költségvetési beszámoló készítését
maradéktalanul biztosítja. A 9. számú melléklet
szerinti könyvviteli számlák további tagolásával
vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó
analitikus nyilvántartások vezetésével köteles
gondoskodni arról, hogy a költségvetési
beszámoló adatait a valóságnak megfelelıen,
áttekinthetıen alátámassza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 49. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az analitikus nyilvántartások - ideértve az
egyéb kiegészítı és részletezı számviteli
nyilvántartásokat is - formáját, tartalmát, azok
vezetésének módját, a kapcsolódó fıkönyvi
nyilvántartásokkal való egyeztetést és annak
dokumentálását saját hatáskörben szabályozza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 49. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felelıs a számlarend összeállításáért,
folyamatos karbantartásáért, a naprakész
könyvvezetés helyességéért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 49. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az éves (féléves) költségvetési beszámoló
összeállítását megelızıen a könyvviteli mérleg
és a pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi
kimutatás) bizonylati alátámasztásaként a 17.
számú melléklet szerinti tartalmú fıkönyvi
kivonatot köteles készíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 50. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A szolgáltatott adatok valódiságáért, a

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157.

Polgármester, Fıpolgármester

számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezıségéért felelıs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

§ (2) c), d)

Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Dönt egyéb banki szolgáltatások
igénybevételérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 88. § (1) d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Letéti számlával rendelkezhet a tevékenységi
körén kívül esı, nem az önkormányzati
feladatellátást finanszírozó pénzeszközök
átmenetileg vagy megbízás alapján bonyolított
forgalma kezelésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Dönt a számlavezetı hitelintézete
megválasztásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Költségvetési elszámolási és a rendelet 103. §
(6)-(7) bekezdésben foglalt számlákat,
alszámlákat - a meghatározott kivételekkel - egy
belföldi hitelintézetnél nyithat, és csak egy
költségvetési elszámolási számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és
a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán - ideértve az
elszámolási számla alcímő számláit is - köteles
lebonyolítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A választott számlavezetı hitelintézetet a hónap
elsı napjával változtathatja meg. A folyamatos
pénzellátás érdekében az errıl szóló döntésrıl az
Igazgatóság útján a Kincstárat értesíti. A
területileg illetékes Igazgatóságot legkésıbb a
változás kitőzött idıpontja elıtt 30 nappal
köteles írásban tájékoztatni, a döntés
dokumentumainak csatolásával és a választott
hitelintézettel kötött szerzıdésben megjelölt
bankszámlaszám egyidejő közlésével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi önkormányzat megszőntetése esetén a
megszőnés idıpontja szerinti határnappal
köteles intézkedni a költségvetési elszámolási
számla megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési elszámolási számláján lévı
szabad pénzeszközeit - a központi
költségvetésbıl származó hozzájárulások és
támogatások kivételével - bármely
pénzintézetnél betétként elhelyezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (5)

Polgármesteri Hivatal

A költségvetési elszámolási számlájához
kapcsolódóan - általában jogszabályban
meghatározott bevételek és kiadások elkülönített
elszámolására - alcímő számlákat nyithat az e
bekezdésben felsoroltak szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (6) a)-l)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A rendelet 103. § (2) és (6) bekezdésben
felsorolt számlákon kívül a nem közvetlenül a
költségvetés végrehajtásához kapcsolódó
feladatok pénzforgalmának kimutatására az e
bekezdésben felsorolt számlát vezethet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (7) a)-f)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A hitellel rendelkezı, azt felvenni szándékozó,
illetve készfizetı kezességet vállaló helyi
önkormányzat a normatív állami
hozzájárulásokkal, az egyéb központi
költségvetési támogatásokkal, az átengedett
személyi jövedelemadóval, valamint az
államháztartáson belül mőködési célra átvett
pénzeszközeivel kapcsolatos pénzforgalmát a
költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó
alszámlán köteles elkülöníteni. Az alszámlán
elkülönített összeget - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja
alapján - a helyi önkormányzat hitel fedezetére likvid hitel kivételével - nem használhatja,
illetve az alszámláról - likvid hitel kivételével hiteltörlesztés, kezességbeváltás nem
teljesíthetı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103.
§ (11)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és
a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló
tervezeteit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (13) a)

Pénzügyi Bizottság

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás
(vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását,
értékeli az azt elıidézı okokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (13) b)

Pénzügyi Bizottság

Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenırizheti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és
bizonylati fegyelem érvényesítését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (13) c)

Pénzügyi Bizottság

Vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli
a képviselı-testülettel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (14)

Pénzügyi Bizottság

Ha a pénzügyi bizottság megállapításaival nem
ért egyet, a vizsgálati jegyzıkönyvet az
észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevıszéknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (14)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Feladatai a központi illetményszámfejtés
körében, amennyiben önálló illetményszámfejtı
helyet mőködtet:
a) a központosított illetményszámfejtési körbe
tartozó juttatásokra vonatkozó
alapbizonylatok alaki, tartalmi ellenırzése,
adatainak feldolgozása, számfejtése,
b) a nettó járandóságok, közterhek
megállapítása, a létszám, bér,
társadalombiztosítási, magán-nyugdíjpénztári,
személyi jövedelemadóztatási és egyéb
információszolgáltatási feladatok ellátása,,
c) a fizetési jegyzék elkészítése, a nettó
járandóságok átutalásához szükséges
adatállományok elıállítása a munkavállalók
bankszámlájára történı utaláshoz,,
d) a személyi jövedelemadó megállapításával és
elszámolásával kapcsolatos munkáltatói
feladatok ellátása,
e) a központosított illetményszámfejtésre
alapozott társadalombiztosítási,
családtámogatási kifizetıhelyi feladatok
ellátása, adatok szolgáltatása az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak,
illetve a családtámogatási ellátások
elszámolásához,
f) a számfejtett járandóságokról a könyvelési
adatok feladása egységes adatformában az
intézményi gazdálkodási-számviteli rendszer
számára, nettó finanszírozás esetén a
szükséges információk biztosítása,,
g) a központi létszám- és bérgazdálkodási,
valamint munkaügyi statisztikai információs
rendszer mőködéséhez szükséges, ellenırzött,
személyes adatokat nem tartalmazó
adatállományok átadása a Magyar
Államkincstár számára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 7. § (1)
37/2001. (X. 25.) PM rendelet 2. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Feladatai a központi illetményszámfejtés
körében, amennyiben önálló illetményszámfejtı
helyet nem mőködtet:
a) elkészíti a rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások illetményszámfejtési
alapbizonylatait az elıírt adattartalommal, és
azt eljuttatja az illetményszámfejtı hely
részére,
b) számfejti a helyben kifizetett nem rendszeres
és külsı személyi juttatásokat, és errıl
adatszolgáltatást teljesít az

172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 7. § (2)
37/2001. (X. 25.) PM rendelet 2. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

adatszolgáltatást teljesít az
illetményszámfejtı hely felé,
c) továbbítja az illetményszámfejtı hely
társadalombiztosítási és családtámogatási
kifizetıhelyi feladatai ellátásához szükséges
iratokat és adatokat,
d) gondoskodik a nettó járandóságok és a
levonások átutalásáról, a közterhek
befizetésérıl és bevallásáról, magánnyugdíjpénztári tagdíj átutalásáról és
bevallásáról, az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai, illetve a családtámogatási ellátások
elszámolásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A Kincstár Területi Igazgatóság által, az
illetménymegállapítással kapcsolatos
munkáltatói intézkedésre benyújtott észrevételre
tett munkáltatói intézkedésrıl haladéktalanul, de
legkésıbb a kézhezvételtıl számított 15 napon
belül köteles a Kincstár Területi Igazgatóságot
írásban tájékoztatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 8. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az illetményszámfejtés során a személyes
adatokat tartalmazó iratokat, adatokat a
személyes adatok védelmérıl és a közérdekő
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény szabályainak megfelelıen kezeli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 10. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a fejlesztési támogatásban
részesül, közvetlenül, vagy más szervezet (pl.
alapítvány, költségvetési szerv, illetve gazdasági
társaság stb.) útján közvetve a beruházás
megvalósítására tekintettel a kivitelezést végzı
szervezettıl vagy alvállalkozójától (pl.
közterület-használati díj, földterület-, épület-,
irodatechnikai berendezés, felvonulási terület
bérlet, adás-vétel, végleges vagy öt éven túl
visszatérítendı ideiglenes pénzeszközátadás stb.
jogcímen) bevételhez jut, úgy az e bevétel
összegére jutó arányos állami támogatást vissza
kell fizetnie a központi költségvetésbe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (10)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket
terhelı, illetve azokkal összefüggésben
felmerülı és az állami adóhatóság felé
teljesítendı kötelezettségüket a vonatkozó külön
jogszabályok figyelembevételével - minden
hónap 20-ig - teljesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 102. § (14)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A költségvetési szervek jogállásával és
gazdálkodásával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Költségvetési szervet alapíthat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 2. § (1) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Költségvetési szerv létrehozásáról
jogszabályban vagy határozatban kell
rendelkezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 2. § (2)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A határozatot az elektronikus
információszabadságról szóló törvény
rendelkezései szerint közzé kell tenni, e mellett
más módon is közzé teheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 2. § (2)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jogszabály (határozat) alapján alapító
okiratot kell kiadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 2. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szervet - szakmai szempontból
meghatározó - alaptevékenységének jellege
szerint a Pénzügyminisztérium által kiadott
államháztartási szakágazati rendben
meghatározott szakágazatba sorolja be.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 2008. évi CV. törvény 2. § (1) bekezdés b)-d)
pontjában megjelölt alapító szervek közösen
hozhatnak létre költségvetési szervet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 2. § (3) b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szerv - a Kt. 2. §-ának (3)
bekezdése alapján történı - közös létrehozását
követı (határozott vagy határozatlan idıre
szóló) közös mőködtetésérıl írásbeli
megállapodást kell kötniük, melynek
tartalmaznia kell
a) az alapítás költségeinek forrását,
b) a folyamatos üzemeltetés, mőködtetés
feltételeit, ezen belül a hozzájárulás arányát,
mértékét, éves megállapításának módját,
c) az irányítási jogok gyakorlásának módját,
esetleges megosztását,
d) a közös mőködtetés megszőnésének,
megszüntetésének szabályait,
e) a külön jogszabályban foglaltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §
(7), 13. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 2008. évi CV. törvény 2. § (2) és (4)
bekezdésben foglaltak megfelelıen irányadók a
költségvetési szerv átalakítására és

2008. évi CV. törvény 3. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

megszüntetésére, a költségvetési szerv alapítói
jogainak átadására, átvételére, továbbá a 2008.
évi CV. törvény 15-16. § szerinti besorolás
meghatározására is.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az alapító okirat az e §-ban meghatározottakat
tartalmazza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 4. § (1), (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szerv közös alapítása, illetve
mőködtetése esetén a szerv alapító okiratában
kell meghatározni a Kt. 8. §-ának (2)
bekezdésében és az Áht.-ban foglalt egyes
irányítási jogok gyakorlására jogosult szervet
(személyt).
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §
(8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét az
alapító okirat kiadásától számított nyolc napon
belül kérelmezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 5. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Törvény eltérı rendelkezése hiányában a
költségvetési szerv számára meghatározza és
biztosítja a közfeladatai ellátásához szükséges
vagyon használatát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Költségvetési szerv feladatai ellátásának
részletes, belsı rendjét és módját szervezeti és
mőködési szabályzatban állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 6. § (2), 8. § (2) a)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A.
§ (3), 17. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a
költségvetési irányítási jog az e bekezdésben
foglalt hatáskörök gyakorlását jelenti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 8. § (1)-(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben törvény másképp nem
rendelkezik, hatásköre a költségvetési szerv
gazdasági vezetıjének kinevezése vagy
megbízása, felmentése vagy a megbízás
visszavonása, díjazásának megállapítása.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 8. § (1) f), (2), (7)

Polgármester, Fıpolgármester, Meg
Közgyőlés elnöke

Törvény külön rendelkezése szerint
önkormányzati rendelet a 2008. évi CV. törvény
8. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt
hatáskörökkel vagy felügyeleti hatáskörrel más
szervet, személyt ruházhat fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 8. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jogosult a költségvetési szervet átalakítani. A
költségvetési szerv átalakítása történhet
egyesítéssel vagy szétválasztással. Az egyesítés

2008. évi CV. törvény 10. § (1), 11. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

lehet beolvadás vagy összeolvadás. A
szétválasztás lehet különválás vagy kiválás.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles átalakítani vagy megszüntetni a
költségvetési szervet, ha
a) jogszabály - a szervre vagy a közfeladatra ezt írja elı;
b) a szerv által ellátott közfeladat iránti
szükséglet megszőnt;
c) a szerv a számára meghatározott közfeladatot
legalább két éven át nem tudja ellátni, és
ennek oka az irányító szerv által sem
szüntethetı meg;
d) hatásvizsgálata alapján a közfeladat más
módon vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthetı;
e) az ellátott tevékenységek között a kisegítı
vagy a vállalkozási tevékenység mértéke
legalább két éven át túllépi az alapító
okiratban meghatározott arányt, és nincs
lehetıség vagy indok a költségvetési szerv
alaptevékenységének megváltoztatásra vagy
vállalkozó közintézeti formában való
mőködésre;
f) a mőködéshez szükséges pénzügyi fedezet
legalább két éven át nem áll rendelkezésre
vagy nem teremthetı meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 12. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Költségvetési szerv megszüntetésének feltétele
a közfeladat-ellátási kötelezettség elızetes
felülvizsgálata, valamint, hogy a közfeladat
további ellátásáról más módon képes
gondoskodni. Önkormányzati feladat ellátása
esetén a költségvetési szerv megszüntetésekor
rendelkezni lehet az önként vállalt feladat
elhagyásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 12. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szerv megszüntetését
megelızıen az alapító szervnek gondoskodnia
kell
a) a közfeladat jövıbeni ellátása módjának,
illetve szervezeti formájának
meghatározásáról, a Kt. 12. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt esetet kivéve,
b) az eszközök és a források leltározásáról, a
költségvetési beszámoló elkészítésérıl, a
vagyonátadásról,
c) a közfeladat jövıbeni ellátásához szükséges
köztulajdon meghatározásáról, a
vagyonkezeléshez, -használathoz szükséges
engedélyek megszerzésérıl,
d) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó
hatósági engedélyek visszavonásának és az új
szerv(ek) részére történı kiadásának

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

szerv(ek) részére történı kiadásának
elıkészítésérıl,
e) amennyiben a közfeladat-ellátáshoz
díjbevétel kötıdik, a díjbeszedési jogosultság
átadásának elıkészítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az átalakításról, megszüntetésrıl - az
alapításnak megfelelıen - jogszabályban vagy
határozatban kell rendelkezni, melyet legalább
negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés
kérelmezett napja elıtt ki kell hirdetni. Ha a
költségvetési szervet bizonyos feltétel
bekövetkeztéig hozták létre, akkor a megszőnés
tényét megállapító jogszabályt (határozatot) kell
kiadni, melyet haladéktalanul ki kell hirdetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 13. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az átalakításról, megszüntetésrıl rendelkezı
jogszabályban (határozatban) - a 2008. évi CV.
törvény 4. § (2) d) pontja szerinti megszőnés
esetén a költségvetési szerv létrehozásáról
rendelkezı jogszabályban (határozatban) rendelkezni kell a megszőnı költségvetési szerv
(ideértve a jogi személyiségő szervezeti
egységét is) valamennyi közfeladatának
jövıbeni ellátásáról, valamint valamennyi
jogáról és kötelezettségérıl, ideértve a szerv
vagyoni jogait és elıirányzatait is. E
jogszabályban (határozatban) meg kell jelölni
továbbá azt a naptári napot ameddig, illetıleg
azt az idıtartamot, amelyre vonatkozóan,
valamint meghatározható azon kör, mérték,
amelyre kiterjedıen a költségvetési szerv
(illetve jogi személyiségő szervezeti egysége)
utoljára kötelezettséget vállalhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 13. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jogszabály vagy határozat alapján - a 2008.
évi CV. törvény 4. §-ban foglaltaknak megfelelı
tartalmú - átalakító vagy megszüntetı okiratot
kell kiadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 13. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szerv megszüntetı okiratában
rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a
megszüntetett szerv által ellátott közfeladat
jövıbeni ellátásáról, illetve a továbbiakban
ellátásra nem kerülı közfeladatok indokáról,
továbbá meg kell jelölni a megszüntetı
jogszabályt (határozatot).
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a költségvetési szerv átalakítása
több [a Kt. 2. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott] alapító szervhez tartozó

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

költségvetési szervet érint, illetve az átalakítás
eredményeként megváltozik az irányító szerv,
abban az esetben - ha törvény vagy
kormányrendelet kivételt nem tesz - az alapító
szervek, illetve a jogelıd és jogutód irányító
szervek együttes jogszabályban vagy
határozatban jelölik ki az átalakítással létrejövı
költségvetési szerv (szervek) irányító szervét.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı
jogszabály (határozat) a 2008. évi CV. törvény
18. § (1) bekezdése szerinti önállóan mőködı és
gazdálkodó költségvetési szerv egyes közfeladat önálló ellátására képes;
tevékenységében, területi elhelyezkedésében,
forrásaiban, valamint szervezetileg elkülöníthetı
- szervezeti egységeit jogi személyiséggel
ruházhatja fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 14. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv szervezeti egységét
különösen akkor ruházhatja fel jogi
személyiséggel, amennyiben az
a) közfeladat önálló ellátására alkalmas, és
tevékenységében, területi elhelyezkedésében,
forrásaiban szervezetileg jól elkülöníthetı,
vagy
b) jogszabály alapján közigazgatási hatásköri
önállósággal rendelkezik, vagy
c) közigazgatási hatásköre gyakorlásának
tekintetében (országos kiterjedéső hálózat
részeként) helyi, megyei, regionális vagy
egyéb területi jellegő illetékességgel van
felruházva.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A jogi személyiségő szervezeti egység
vezetıjének vagy a képviseletére jogosult más
személynek a kinevezése vagy megbízása,
felmentése vagy a megbízás visszavonása,
díjazásának megállapítása, valamint a vele
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása
a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı
jogszabály (határozat) vagy más jogszabály
rendelkezése szerint a hatáskörébe tartozik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A.
§ (2)

Polgármester, Fıpolgármester
Jegyzı, Fıjegyzı

A 2008. évi CV. törvény 14. § (1) bekezdés
szerinti esetben a jogszabályban (határozatban)
meg kell határozni különösen: a szervezeti
egység nevét, székhelyét, tevékenységét, a
képviseletre jogosultat, a gazdálkodással és a
képviselettel kapcsolatos jogokat,
kötelezettségeket és felelısséget.

2008. évi CV. törvény 14. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A 2008. évi CV. törvény 14. § (4) bekezdésben
foglalt esetben, valamint a 2008. évi CV.
törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak a
szervezeti egység tekintetében való
fennállásakor köteles felülvizsgálni a szervezeti
egység jogi személyiségét. A felülvizsgálat
alapján indokolt esetben a költségvetési szerv
létrehozásáról rendelkezı jogszabályt
(határozatot) módosítani kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 14. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közhatalmi költségvetési szervet a szakmai
alapfeladatként meghatározott 2008. évi CV.
törvény 15. § szerinti közhatalmi tevékenységen
túl, kiegészítı jelleggel, közszolgáltatás
végzésére is feljogosíthat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CV. törvény 17. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szervet - jogi személyiségét és
szakmai önállóságát nem érintve - a
feladatellátáshoz gyakorolt funkciók szerint
a) önállóan mőködı és gazdálkodó, vagy
b) önállóan mőködı
csoportba sorolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §
(1), (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Önállóan mőködı költségvetési szerv
besorolásával egyidejőleg
a) kijelöli azt az önállóan mőködı és
gazdálkodó költségvetési szervet, amely az
önállóan mőködı költségvetési szerv
meghatározott szellemi és fizikai (technikai)
támogató tevékenységeit (ezen belül
különösen: pénzügyi-gazdasági feladatait)
ellátja;
b) jóváhagyja az önállóan mőködı és
gazdálkodó és az önállóan mőködı
költségvetési szerv közötti megállapodást
vagy az azt helyettesítı okiratot (a
továbbiakban: megállapodás) , amely a
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét
rögzíti;
c) dönt az elıirányzatok feletti jogosultság
szerinti besorolásról, és jóváhagyja a
jogosultság gyakorlásának rendjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §
(6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Dönt arról, hogy a költségvetési szervek, azok
szervezeti egységei az elıirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel, vagy részjogkörrel rendelkezzenek,
illetve az önállóan gazdálkodó költségvetési
szervnek legyen-e részjogkörő költségvetési
egységei

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
kezdeményezésére az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv azon szervezeti egységét
minısítheti részjogkörő költségvetési
egységnek, amelynél a tevékenység, a források
jellege, a területi elhelyezkedés elkülönültsége
indokolja egyes elıirányzatok feletti
rendelkezési jog átengedését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (7)
bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
kezdeményezésére az elıirányzatok feletti
rendelkezési jogosultságot visszavonhatja,
illetve korlátozhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §
(8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szerv vezetıjeként felelıs
a) az alapító okiratban elıírt tevékenységek
jogszabályban, költségvetésben, vagy
költségvetési keretben (az azok részét képezı
megvalósítási tervben, teljesítménytervben),
valamint feladatellátási megállapodásban
foglaltaknak, illetve az irányító szerv által
közvetlenül meghatározott
követelményeknek és feltételeknek megfelelı
ellátásáért,
b) a költségvetési szerv mőködésében és
gazdálkodásában a gazdaságosság, a
hatékonyság és az eredményesség
követelményeinek érvényesítéséért,
c) a gazdálkodási lehetıségek és a
kötelezettségvállalások összhangjáért,
d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe,
használatába adott, és a tulajdonában lévı
vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelıi,
tulajdonosi jogok rendeltetésszerő
gyakorlásáért,
e) az államháztartási belsı kontrollrendszer
megszervezéséért és hatékony
mőködtetéséért, továbbá
f) a szerv besorolásának megfelelıen a szakmai
és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési
(monitoring) rendszermőködtetéséért, a
tervezési, a beszámolási, valamint a
közérdekő, és közérdekbıl nyilvános adatok
szolgáltatására vonatkozó kötelezettség
teljesítéséért, annak teljességéért és
hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a költségvetési szerv a
tevékenységét, feladatait jogszabálysértıen,
illetve nem az alapító okiratban, megvalósítási

1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

illetve nem az alapító okiratban, megvalósítási
tervben, teljesítménytervben, feladatellátási
megállapodásban foglaltaknak megfelelıen,
vagy nem az irányító szerv által adott utasítás
szerint látja el, akkor köteles megtenni a
költségvetési szerv vezetıjével szemben a külön
törvényben foglaltak szerinti intézkedéseket.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A költségvetési szerv vezetıjének kiválasztása
elıtt (pályáztatáskor) kell meghatározni a
költségvetési szerv mőködésével és
gazdálkodásával kapcsolatos végzettségi
(képesítési) követelményeket, valamint a
vezetıi teljesítménykövetelményeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a
költségvetési szerv vezetıjének jutalmazásáról,
illetve premizálásáról az éves - a 2008. évi CV.
törvény 100/A. §-ban foglaltakkal összefüggıen
történı - értékeléskor rendelkezik, az (1)
bekezdés szerinti felelısségi körébe tartozó
kötelezettségek teljesítésétıl függıen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az irányító szervvel elızetesen egyeztetett éves
költségvetést készít az 1992. évi XXXVIII.
törvény 90. § (2) bekezdés szerinti tartalommal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1)

Önkormányzati Hivatal

A helyi önkormányzati közhatalmi
költségvetési szerv létszám-elıirányzatát
(létszámkeretét) - a költségvetésrıl szóló
rendeletben - állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 91. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Figyelemmel a 2008. évi CV. törvény 100/H. §ban foglaltakra, megállapítja a közszolgáltató
költségvetési szerv létszám-elıirányzatát
(létszámkeretét).
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 91. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közszolgáltatásokat igénybe vevık részére
jogszabályban foglaltak alapján - törvény eltérı
rendelkezése hiányában - megállapítja a
szolgáltatások ellenértékét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, az
irányítása alá tartozó, eredeti támogatási
elıirányzattal nem rendelkezı költségvetési
szerv részére - az általa ellátandó közfeladatok
ellátásának veszélyeztetése nélkül - befizetési
kötelezettséget írhat elı, mely összeg a helyi
önkormányzatnál év közben jelentkezı szakmai

1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

többletfeladatok ellátásának fedezetére
használható fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Rendeletben (különösen a költségvetési
rendeletben) szabályozhatja, hogy a
költségvetési szerv a 2008. évi CV. törvény 87.
§ (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4)
bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei
körében a jóváhagyott bevételi elıirányzatain
felüli, a többletfeladatokkal összefüggı
többletbevételét az irányító szerv egyidejő
tájékoztatásával, a tényleges többletnek
megfelelı összegő, saját hatáskörő egyidejő
elıirányzat-módosítás után, milyen módon és
feltételekkel használhatja fel.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi XXXVIII. törvény 99. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a
költségvetési szerv 1992. évi XXXVIII. törvény
87. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti
közhatalmi bevételei körében engedélyezheti a
költségvetésben tervezettet meghaladó, a
többletfeladatokkal összefüggı, meghatározott
jogcímő többletkiadásokra a (többlet)bevétel
teljes vagy részbeni felhasználását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 99. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A költségvetési szerv pénzmaradványát, illetve
elıirányzat-maradványát felülvizsgálja és a
zárszámadási rendeletével egy idıben
jóváhagyja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100. § (1)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jogosult dönteni az irányítása alá tartozó
költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve
elıirányzat-maradványának elvonandó, illetve
visszahagyandó összegérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési
szervet megilletı pénzmaradvány felhasználását
korlátozhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 67. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közfeladat ellátásáról (tevékenységérıl) és
költségvetése, illetve költségvetési kerete
végrehajtásáról, a részére meghatározott
teljesítménykövetelmények, illetve az általa
kötött feladatellátási megállapodás teljesítésérıl
szóló beszámoló tartalmáért, megfelelıségéért
felelıs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési szerv beszámolóját
felülvizsgálja és értékeli a Kormány

1992. évi XXXVIII. törvény 100/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

rendeletében meghatározott szempontok és
eljárásrend szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A költségvetési szerv feladatainak ellátását
(végrehajtását) szolgáló, a kiadási
elıirányzatokat terhelı fizetési vagy más
teljesítési kötelezettség vállalása (a
továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen
követelés (bevételi elıirányzat teljesítése
érdekében történı) elıírása - törvényben
meghatározott kivétellel - hatáskörébe tartozik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/B. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ellenjegyzi a kötelezettségvállalást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/B. § (3)

Gazdasági vezetı

A kötelezettségvállalás elıtt meg kell gyızıdni
arról, hogy a jóváhagyott költségvetés
(költségvetési keret) fel nem használt és le nem
kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/B. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A gazdasági vezetı átmeneti vagy tartós
akadályoztatása esetén haladéktalanul köteles
gondoskodni helyettesítésérıl, illetıleg a
gazdasági vezetıi álláshely megüresedése esetén
annak betöltésérıl. Az álláshely betöltéséig tartó
átmeneti idıszakra írásban a gazdasági
szervezet vezetıi feladatainak ellátásáért felelıs,
lehetıleg a 18. §-ban foglaltaknak megfelelı
végzettségő alkalmazottat jelöl ki, az irányító
szerv vezetıjének egyetértésével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18/A.
§ (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségvetési szerv - a vállalkozó közintézet
kivételével - más költségvetési szerv, illetve
jóhiszemő harmadik személy irányában
fennálló, lejárt, elismert, 60 napot meghaladó ki
nem elégített és nem behajtható tartozásaiért
helytállni tartozik, kivéve azon
kötelezettségvállalások alapján fennálló ilyen
tartozásokat, amelyek a költségvetési szerv
kártérítési, megtérítési kötelezettsége alapján
keletkeztek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/B. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kijelöli az önállóan mőködı költségvetési szerv
pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó
költségvetési szervet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/C. §
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §
(1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzat költségvetési rendeletének
megfelelıen gondoskodik a költségvetési
szervek pénzellátásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XX. törvény 140. § (1) g)

Jegyzı, Fıjegyzı

Meghatározza, hogy az irányítása alá tartozó
költségvetési szerv pénzeszközeit melyik
hitelintézetnél nyitott bankszámlán vezesse.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 104.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Feladata az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerv számára a bankszámla
megnyitása, illetve megszüntetése - a
költségvetési szerv létesítésének, illetve
megszüntetésének idıpontja szerinti
határnappal. A bankszámla megnyitásáról,
illetve megszüntetésérıl 5 napon belül köteles
tájékoztatni az Igazgatóságot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 104.
§ (2)

Önkormányzati Hivatal

Jogszabályban elıírt letéti kezelés esetén a
költségvetési szerv részére engedélyezi letéti
pénzeszköz elkülönített számlán való kezelését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 108.
§ (2) c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Egy letéti számla vezetésére - külön engedély
nélkül jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 108.
§ (4)

Önkormányzati hivatal

Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv
30 napon túli, elismert tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti kiadási
elıirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150
millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül
nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a
költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási
szerv által finanszírozott költségvetési szerv
esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére,
vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem
kérte, véleményének elızetes kikérésével - az
(5) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkezı
önkormányzati biztost jelöl ki. Az
önkormányzat rendeletében önkormányzati
biztos kirendelését az e bekezdésben
meghatározottaknál kisebb mérték, illetve
rövidebb idıtartam vagy lejárat esetén is
kötelezıvé teheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/D. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi
XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési
eljárást az önkormányzat vagy hitelezıi nem
kezdeményezték - a rendeletében szabályozott
módon önkormányzati biztost rendel ki az
irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha
annak elismert tartozásállománya a
meghatározott idıt és mértéket eléri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.
§ (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az elismert tartozásállomány elérése esetén
kezdeményezi az önkormányzati biztos
kirendelését.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.
§ (3)

Pénzügyi Bizottság
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A jelölhetı személyek, illetve szervezetek
közül kiválasztja az önkormányzati biztost.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.
§ (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megbízza az önkormányzati biztost, és ennek
tényét a helyileg szokásos módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.
§ (6)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Átruházhatja a pénzügyi bizottságra az
önkormányzati biztos kiválasztását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.
§ (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzati biztosra, illetve azon
költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati
biztost rendeltek ki az eljárási szabályokat - a
rendeletében meghatározott módon, e
jogszabályban meghatározott keretek között gyakorolja, az önkormányzati biztos
kirendelésével összefüggı valamennyi kiadás a költségvetési szervet terhelı, az
önkormányzati biztos kezdeményezésére
felbontott, megszüntetett, módosított
szerzıdésekkel összefüggésben keletkezı
kiadásokat kivéve - terheli, amennyiben a (2)
bekezdésben megjelölt rendelet errıl másképp
nem intézkedik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.
§ (8)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében szabályozza az általa fenntartott
intézmények körében az önkormányzati biztos
további tevékenységére vonatkozó eljárás
rendjét, amennyiben az önkormányzatnál
idıközben az (1) bekezdés szerinti
adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.
§ (9)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 2008. évi CV. törvény 100/E. § (1)
bekezdésben meghatározott jogokat csak a helyi
önkormányzat képviselı-testülete által
meghatározott keretek között gyakorolhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/E. § (3)

Önkormányzati Hivatal

Az irányító szerv elızetes engedélyével hozhat
létre társadalmi szervezetet, illetve csatlakozhat
társadalmi szervezethez. Az engedély
megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a
társadalmi szervezet létrehozásához vagy az
ahhoz való csatlakozáshoz milyen források
állnak rendelkezésre.

1992. évi XXXVIII. törvény 100/F. § (1)

Önkormányzati Hivatal

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Engedélyével a helyi önkormányzati
közhatalmi költségvetési szerv részére a
jutalmazási elıirányzaton felül is történhet
jutalmazási célú kifizetés.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/F. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Vállalkozási, kiegészítı, illetve kisegítı
tevékenység végzésére csak helyi
önkormányzati rendelet vagy a képviselıtestület határozata alapján, a 2008. évi CV.
törvény 100/H. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/G. § (4)

Önkormányzati Hivatal

Engedélyezheti a közintézmény gazdálkodására
és vezetésére vonatkozó szabályok alkalmazását
azon közhatalmi költségvetési szerv számára,
amelynek mőködése pénzügyi keretében a
közszolgáltatási és vállalkozási bevétel legalább
három éven át 50%-ot meghaladó arányú, és a
foglalkoztatottak többsége közszolgáltatást
végez és nem közszolgálati jogviszonyban vagy
szolgálati jogviszonyban áll a szervvel. Akkor is
engedélyezheti a közintézmény gazdálkodására
és vezetésére vonatkozó szabályok
alkalmazását, amennyiben a foglalkoztatottak
többsége közszolgáltatást végez és nem
közszolgálati jogviszonyban vagy szolgálati
jogviszonyban áll a szervvel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/G. § (5),
(6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a költségvetési szerv vállalkozási
tevékenységébıl származó bevételek együttes
összege két egymást követı évben meghaladja a
ténylegesen teljesített - a költségvetési
támogatást is magában foglaló - összbevétel
egyharmadát, és a vállalkozások tartós
fenntartására, illetve bıvítésére lehetıség
látszik, dönt a költségvetési szervként való
továbbmőködésrıl és a vállalkozási tevékenység
korlátozásáról, vagy gazdasági társasággá való
átalakításról, illetve a vállalkozási részlegek
leválasztásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 64. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapítja a helyi önkormányzati
költségvetési szerv vállalkozási tartaléka
felhasználásának szabályait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 69. §
(3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Meghatározza azt a mértéket, amit az általa
irányított közintézet és közüzem eredményébıl,
illetve eredménytartalékából személyi
ösztönzésre fordíthat.

1992. évi XXXVIII. törvény 100/H. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Közszolgáltatás ellátása céljából - külön
törvény vagy önkormányzati rendelet alapján gazdálkodó szervezetet alapíthat. E törvény
(önkormányzati rendelet) alapján lehetséges
továbbá ugyanazon közszolgáltatást végzı
költségvetési szerv - a gazdálkodó szervezet
alapításával összehangoltan történı megszüntetése is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/O. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletben szabályozhatja, hogy az
utódszervezet önkormányzati vagyont nem
pénzbeli hozzájárulás formájában (apportként)
mely esetekben és feltételekkel szerezhet meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/O. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében meghatározhatja azokat a
feltételeket, amelyekkel az utódszervezetben
tulajdonosi jogokat gyakorlónak rendelkeznie
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 100/O. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Államháztartási kontroll
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az államháztartási kontrollal kapcsolatos
feladatok és hatáskörök
Felelıs a költségvetési szerv belsı
kontrollrendszeréért, köteles - a szervezet minden
szintjén érvényesülı - megfelelı
a) kontrollkörnyezetet,
b) kockázatkezelési rendszert,
c) kontrolltevékenységeket,
d) információs és kommunikációs rendszert,
e) monitoringrendszert
kialakítani és mőködtetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 120/B. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A folyamatba épített, elızetes, utólagos és
vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE)
létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért
felelıs az államháztartásért felelıs miniszter által
közzétett módszertani útmutatók
figyelembevételével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 121. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles olyan szabályzatokat kiadni,
folyamatokat kialakítani és mőködtetni a
szervezeten belül, amelyek biztosítják a
rendelkezésre álló források szabályszerő,
szabályozott, gazdaságos, hatékony és

1992. évi XXXVIII. törvény 121. § (1),
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

eredményes felhasználását. A FEUVE, mint a
kontrolltevékenység része, magában foglalja:
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak
elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a
kötelezettségvállalások, a szerzıdések, a
kifizetések, a szabálytalanság miatti
visszafizettetések dokumentumait is),
b) az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzést, a
pénzügyi döntések szabályszerőségi és
szabályozottsági szempontból történı
jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
c) a gazdasági események elszámolásának (a
hatályos jogszabályoknak megfelelı
könyvvezetés és beszámolás) kontrollját.
Az a)-c) pontjában felsorolt tevékenységek
feladatköri elkülönítését biztosítania kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A szerv mőködésének folyamatára (tervezés,
végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira
tekintettel köteles kialakítani, mőködtetni és
fejleszteni a FEUVE rendszerét, mely a belsı
kontroll rendszer részét képezi. A belsı
kontrollok kialakítása során figyelembe veszi a
pénzügyminiszter által közzétett, az
államháztartási belsı kontroll standardokra
vonatkozó irányelvet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A FEUVE rendszer kialakítása és mőködtetése
során figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter
által közzétett módszertani útmutatókban
foglaltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell
venni az államháztartási külsı pénzügyi
ellenırzést és belsı ellenırzést végzı szervek
által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/A. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles szabályozni a szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendjét, amely e rendelet 10.
§-ának (4) bekezdésében foglalt szervezeti és
mőködési szabályzat mellékletét képezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles elkészíteni a költségvetési szerv
ellenırzési nyomvonalát, amely a költségvetési
szerv mőködési folyamatainak szöveges vagy
táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal
szemléltetett leírása, amely tartalmazza
különösen a felelısségi és információs szinteket
és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenırzési
folyamatokat, lehetıvé téve azok nyomon
követését és utólagos ellenırzését.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/B. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles a kockázati tényezık
figyelembevételével kockázatelemzést végezni,
és kockázatkezelési rendszert mőködtetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/C. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg
kell állapítani a költségvetési szerv
tevékenységében, gazdálkodásában rejlı
kockázatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/C. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kockázatkezelés keretében meg kell határozni
az egyes kockázatokkal kapcsolatos
intézkedéseket és megtételük módját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/C. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szervezet mőködésében rejlı kockázatos
területek kiválasztására objektív
kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a
pénzügyminiszter által kiadott módszertani
útmutatók alapján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/C. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Belsı ellenırzéssel kapcsolatos feladatok és
hatáskörök
A költségvetési szerveknél a belsı ellenırzés
kialakításáról és megfelelı mőködtetésérıl
köteles gondoskodni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Belsı ellenırzést végezhet
a) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó
bármely költségvetési szervnél,
b) a saját, illetve az irányítása vagy felügyelete
alá tartozó költségvetési szerv használatába,
vagyonkezelésébe adott állami, önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles biztosítani a belsı ellenırök
funkcionális (feladatköri és szervezeti)
függetlenségét, különösen az alábbiak
tekintetében:
a) az éves ellenırzési terv kidolgozása,
kockázatelemzési módszerek alapján és soron
kívüli ellenırzések figyelembevételével,
b) az ellenırzési program elkészítése és
végrehajtása,
c) az ellenırzési módszerek kiválasztása,
d) következtetések és ajánlások kidolgozása,
ellenırzési jelentés elkészítése,
e) a belsı ellenır ellenırzési tevékenységen
kívül más tevékenység végrehajtásába nem

1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

vonható be.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Belsı pénzügyi ellenırzését a külön
jogszabályok szerinti folyamatba épített, elızetes
és utólagos vezetıi ellenırzés (pénzügyi irányítás
és ellenırzés) és belsı ellenırzés útján biztosítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenırzési
rendszert mőködtetni, mely biztosítja a helyi
önkormányzat rendelkezésére álló források
szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony
és eredményes felhasználását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles gondoskodni a belsı ellenırzés
mőködtetésérıl a pénzügyminiszter által közzétett
módszertani útmutatók és a nemzetközi belsı
ellenırzési standardok figyelembevételével. A
helyi önkormányzat belsı ellenırzése keretében
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési
szervek ellenırzésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Jóváhagyja a helyi önkormányzatra vonatkozó
belsı ellenırzési tervet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Dönt a belsı ellenırzés ellátásának módjáról.
(K-V)

1990. évi LXV. törvény 92. § (8)

Képviselı-testület

A belsı ellenırzést végzı személy vagy
szervezet megállapításait és ajánlásait indokolt
esetben a képviselı-testület soron következı
ülésére elıterjeszti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (9)

Polgármester
Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

A tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban
meghatározott - éves ellenırzési jelentést,
valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései
alapján készített éves összefoglaló ellenırzési
jelentést - a tárgyévet követıen, a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejőleg - a képviselıtestület elé terjeszti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (10)

Polgármester
Megyei Közgyőlés elnöke
Fıpolgármester

Ellenırzést végez a képviselı-testület hivatalánál
és az önkormányzat mőködésével kapcsolatos
feladatokra vonatkozóan.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 92. § (11)

Belsı ellenırzést ellátó személy v
szervezet

Ellenırzést végezhet a helyi önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a
helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító

1990. évi LXV. törvény 92. § (11)

Belsı ellenırzést ellátó személy v
szervezet

befolyása alatt mőködı gazdasági társaságoknál,
közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelınél,
valamint a helyi önkormányzat költségvetésébıl
céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A belsı ellenırzés kialakításáról és
mőködéséhez szükséges források biztosításáról
köteles gondoskodni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A belsı ellenırzési kötelezettséget, az
ellenırzést végzı személy, egység vagy
szervezet jogállását, feladatait a költségvetési
szerv szervezeti és mőködési szabályzatában elı
kell írni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A (3) bekezdésben foglalt feladatok a szerv
vezetıjének közvetlen irányítása alá tartozó,
kizárólag ezen feladatokat ellátó költségvetési
szerv által is elláthatóak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belsı
ellenırt, köteles gondoskodni a költségvetési
szerv belsı ellenırzési tevékenységének külsı
szolgáltató bevonásával történı
megszervezésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4/A. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A belsı ellenırzési tevékenység (1) bekezdés
szerinti megszervezésére vonatkozó
megállapodásban rendelkezni kell a 12. §-ban
foglalt tevékenységek ellátásának módjáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4/A. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felelıs a belsı ellenırök funkcionális
(feladatköri és szervezeti) függetlenségének
biztosításáért, és ezt a felelısségét másra nem
ruházhatja át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Indokolt esetben az (1) bekezdésben
meghatározott iskolai végzettség vagy képesítés
megszerzésére 2008. december 31-ig halasztást,
illetve az (1) bekezdésben meghatározott idı alól
felmentést adhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a költségvetési szerv belsı
ellenırzési egységgel rendelkezik, felsıfokú
végzettségőeknek felmentést adhat az (1)
bekezdésben foglaltak alól, de köteles
gondoskodni arról, hogy a belsı ellenırzési

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással,
gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a
feladatok elvégzéséhez szükséges.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A belsı ellenırzési egység vezetıjének
személyét érintı összeférhetetlenség esetén az
összeférhetetlenség okának tudomására jutásától
számított 8 munkanapon belül határoz. A döntés
meghozataláig a belsı ellenırzési egység
vezetıjét az összeférhetetlenséggel
összefüggésben az ellenırzési tevékenysége alól
fel kell menteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 15. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Elkészíti, és a belsı ellenır rendelkezésére
bocsátja a költségvetési szerv végrehajtási,
pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési
folyamatainak leírását tartalmazó ellenırzési
nyomvonalat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzési munka megtervezéséhez a belsı
ellenırzési vezetı kockázatelemzés alapján
stratégiai tervet és éves ellenırzési tervet készít,
amelyeket jóváhagy.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 18. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Gyakorolja az egyetértési jogát az éves
ellenırzési terv módosításakor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Javasolja a soron kívüli ellenırzést.

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §
(6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A belsı ellenırzési egység vezetıjének
megbízólevelét aláírja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 24. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szükséges intézkedések végrehajtásáért felelıs
személyek és a vonatkozó határidık
megjelölésével az ellenırzési jelentés
kézhezvételétıl számított 8 munkanapon belül
intézkedési tervet készít.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elfogadott intézkedési tervet megküldi az
ellenırzést végzı szerv vezetıje részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felelıs az intézkedési terv végrehajtásáért,
illetve annak nyomon követéséért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felelıs az éves ellenırzési jelentés
elkészítéséért. Az éves ellenırzési jelentést

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

elkészítéséért. Az éves ellenırzési jelentést
megküldi a felügyeletét ellátó szerv vezetıjének
legkésıbb a tárgyévet követı év február 28-áig.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(1)

A 31. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak
elkészítéséért felelıs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátására vonatkozó
megállapodásban meghatározhatja, hogy az
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv(ek)nél a belsı ellenırzési feladatokat
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 36. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Gondoskodhatnak költségvetési szervei belsı
ellenırzésének közös megszervezésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 36. §
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az adók és más befizetések ellenırzésével
kapcsolatos feladatok és hatáskörök
Az ellenırzés során adóhatóságként az
államháztartást illetı fizetési kötelezettségek
vonatkozásában ellenırzi az adózással és más
befizetésekkel, továbbá a költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok
megtartását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 122/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1) bekezdésben szereplı ellenırzés kiterjed
különösen a bejelentésre, a bevallásra, az adó-,
járulék-, hozzájárulás- és egyéb fizetési
kötelezettség megállapításra, a bizonylati rendre,
a könyvvezetésre, a nyilvántartásra, az
adatszolgáltatásra, a befizetési kötelezettség
teljesítésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 122/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az államháztartással összefüggı közérdekő adatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az államháztartással összefüggı közérdekő
adatok közzé-, illetve hozzáférhetıvé tételével
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A közérdekő adatok megismerését köteles
elısegíteni, e feladattal megfelelı
szakértelemmel, illetve végzettséggel rendelkezı
személyeket bíz meg, vagy szükség szerint ilyen
személyekbıl álló szervezeti egységet hoz létre.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/A. §

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A közérdekő adat megismerésére irányuló
kérelemre jogosult és köteles választ adni. Ha a
kérelmet nem az adatot kezelı szervhez
nyújtották be, azt a szerv köteles haladéktalanul
megküldeni az illetékes szervhez, a kérelmezı
ezzel egyidejő értesítése mellett.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/B. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Ha a kérelmezı - jogi személy (vagy más
szervezet) kérelmezı esetén annak képviselıje nem tudja a kért adatot pontosan megjelölni, amennyiben lehetséges - köteles segítséget
nyújtani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/B. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Amennyiben a kérelem olyan adat
megismerésére irányul, melyet már e rendelet
szerinti módon kötelezıen közzétettek, a
kérelmezıt errıl - a fellelhetıséggel együtt tájékoztatja. Ez nem mentesíti az
adatszolgáltatási kötelezettsége alól.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/B. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A kért adat kérelmezıvel való
megismertetéséhez megfelelı idıt, tárgyi
feltételeket (szükség szerint külön helyiséget)
kell biztosítania.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/B. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A kérelemben foglalt adatok közlésével
összefüggésben felmerült költséggel arányos
térítést kérhet. A költségtérítés pontos összegét
az adatszolgáltatást megelızıen köteles
meghatározni. A költségtérítés összegét és
megfizetésének módját a külön jogszabályban
elıírt, a számviteli politika részeként elkészített
önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsı
szabályzatban foglaltak szerint kell
megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/C. § (1), (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A kezelésében álló közérdekő adatok közül a
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. számú
mellékletében meghatározott adatokat köteles az
ott leírt módon és idıpontoktól közzétenni.
Jogosult további, a kezelésében álló közérdekő
adat közzétételére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/D. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Egyéb gazdálkodás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az országgyőlési képviselık általános
választásának évében, illetıleg a polgármesterek
és a helyi önkormányzati képviselı-testületek
tagjai általános választásának évében a választás
napját (elsı forduló) megelızı 30 nappal
részletes jelentést tesz közzé pénzügyi
helyzetükrıl és a megelızı választási ciklusban
keletkezett késıbbi éveket terhelı pénzügyi
determinációkról, kötelezettségekrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 50. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A melléklet szerinti részletezettségő
nyilvántartást köteles vezetni az igazolások
adatairól, a közmőfejlesztési támogatásra való
jogosultságról, a kifizetett közmőfejlesztési
támogatásról, valamint a visszafizetett
közmőfejlesztési hozzájárulásról és
támogatásról.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §
(1)

Jegyzı

A jogosultaktól beérkezett, a támogatási
feltételeknek megfelelı igényeket
közmőfajtánként és az igénylık számának
megjelölésével összesítve, minden negyedévet
követı hónap 20-áig a Magyar Államkincstár
illetékes regionális igazgatóságán keresztül, az
Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott
nyomtatványon - hagyományos vagy
elektronikus formában és aláírással - igényli a
közmőfejlesztési támogatást.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §
(2)

Jegyzı

Az igényléssel egyidıben nyilatkozik arról,
hogy a közmőfejlesztési támogatás ténylegesen a
magánszemély jogosultak részére kerül
kifizetésre.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §
(3)

A közmőfejlesztési támogatás jogosultakhoz
történı eljuttatásáról a központi költségvetési
támogatás megérkezésétıl számított 20 napon
belül gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §
(6)

Jegyzı

Ha a jogosult a közmőfejlesztési támogatást a
(6) bekezdés szerinti 20 napon belül nem veszi
át, annak összege a megérkezésétıl számított egy
évig az önkormányzatnál kötelezettséggel terhelt
maradványként kerül kimutatásra. Ezen idıszak
alatt a jogosult kérelmére a közmőfejlesztési
támogatást köteles haladéktalanul kifizetni.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §
(7)

Jegyzı

Ha a jogosult a közmőfejlesztési támogatást a

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §

Jegyzı

Jegyzı

(7) bekezdés szerinti idıszak alatt nem veszi át,
annak összegét a (7) bekezdés szerinti egy év
leteltét követı 3 munkanapon belül visszautalja a
Magyar Államkincstárhoz.
(K-V-MJV-FK)

(8)

Ha a (8) bekezdés szerinti visszautalást nem,
vagy késedelmesen teljesíti, a visszafizetést az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 64/B. § (2) bekezdése szerinti
kamatfizetési kötelezettség terheli a visszafizetés
napjáig.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §
(10)

Jegyzı

A hatáskörében a jogosultnak visszafizetendı
összeget az arra jutó, korábban a központi
költésvetésbıl igényelt és az érintett jogosultak
részére már kifizetett közmőfejlesztési
támogatással csökkenti.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı

Az önkormányzati és az állami vagyoni körön
kívül megvalósult közmővek után visszafizetett
hozzájárulásokra jutó, igénybe vett
közmőfejlesztési támogatás befizetésére amennyiben arról tudomást szerez - az érintett
jogosultakat határidı megjelölésével felszólítja.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

A levont, illetve a befizetett közmőfejlesztési
támogatást a befizetését követı 8 napon belül
átutalja.
(K-V-MJV-FK)

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı

Címzett és céltámogatást igényelhetnek.

2002. évi LXII. törvény 16. § (1) c)
1992. évi LXXXIX. törvény 1. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

Közpénzekbıl adott támogatások átláthatósága
Feladat, besorolás
A pályázat befogadásától - illetve a 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti
kezdeményezéstıl - számított öt munkanapon
belül a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap)
közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetıség szerint az igényelt összeget,
d) a 8. § szerinti érintettséget.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Jogszabály
2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)

Címzett
A pályázatot befogadó szerv

A pályázat elbírálását követı 15 napon belül
közzéteszi a döntéshozó nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat (1)
bekezdés szerinti adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (2)

A pályázatot befogadó szerv

A számlák és bizonylatok kivételével,
közzéteszi a benyújtott és elfogadott pályázati
elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplı
üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (3)

A pályázatot befogadó szerv

Törli a 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(3)
bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás
igényléséhez való jog megnyílása naptári évének
utolsó napjától számított öt év elteltével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (4)

A pályázatot befogadó szerv

A pályázati eljárásban, a döntés-elıkészítı szerv
vezetıjeként köteles gondoskodni arról, hogy e
törvény rendelkezései az elıkészítés során
érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e
szerv vezetıje vonatkozásában áll fenn, e
feladatát a helyettese köteles ellátni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 10. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester,
Bizottsági elnök,
Jegyzı Fıjegyzı

Ha a 2007. évi CLXXXI. törvény 10. § (1)
bekezdésben megjelölt vezetı azt tapasztalja,
hogy a döntés-elıkészítési eljárásban e törvény
rendelkezéseit megsértették, köteles e
körülményt a döntésre vonatkozó elıterjesztés
tárgyalásának megkezdése elıtt a döntést hozó
szervnek vagy személynek írásban jelezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 10. § (2)

Polgármester, Fıpolgármester,
Bizottsági elnök,
Jegyzı Fıjegyzı

A pályázati eljárásban döntést hozó szerv
vezetıjeként vagy döntést hozó személyként
köteles gondoskodni arról, hogy e törvény
rendelkezései a döntéshozatal során
érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e
szerv vezetıje vagy a döntést hozó személy
vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese
köteles ellátni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 11. §

Polgármester, Fıpolgármester,
Bizottsági elnök,
Jegyzı Fıjegyzı

A pályázatból való kizárás kezdeményezése
tárgyában soron kívül dönt.

2007. évi CLXXXI. törvény 12. § (3)

Polgármester, Fıpolgármester,
Bizottsági elnök,
Jegyzı Fıjegyzı

2007. évi CLXXXI. törvény 12. § (5)

Polgármester, Fıpolgármester,
Bizottsági elnök,
Jegyzı Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha döntésében a 2007. évi CLXXXI. törvény
12. § (4) bekezdésben foglaltakat nem állapítja
meg, a döntéshozatali eljárást lefolytatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Tájékoztatja a honlap üzemeltetıjét az e törvény
megsértése miatt jogerısen kizárt pályázatot
benyújtó
a) természetes személy nevérıl, születési
helyérıl és idejérıl, valamint lakcímérıl,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet nevérıl és székhelyérıl,
nyilvántartásba vételi okiratának számáról és
a nyilvántartásba vevı szerv megnevezésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 13. § (1)

Polgármester, Fıpolgármester,
Bizottsági elnök,
Jegyzı Fıjegyzı

A 2007. évi CLXXXI. törvény 15. § (2) bek.
szerinti kezdeményezésrıl annak kézhezvételétıl
számított 15 napon belül határozattal dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 15. § (3)

Polgármester, Fıpolgármester,
Bizottsági elnök,
Jegyzı Fıjegyzı

Rendeletben egyes, az önkormányzati
költségvetési alrendszerbıl folyósított
támogatások tekintetében e törvénynél szigorúbb
összeférhetetlenségi szabályokat állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A pályázatot befogadó szerv nevében az
adatszolgáltatás teljesítésére jogosult személy
adatairól az adatszolgáltatás megkezdését
megelızıen tájékoztatja a honlap üzemeltetıjét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2. §
(3)

Jegyzı

A www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon elıírt
módon és a honlapról letölthetı
nyomtatványokon tesz eleget adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettségének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2. §
(4)

Jegyzı

A 2007. évi CLXXXI. törvény által elıírt
közzététel elıtt a közzétételre megküldendı
adatokat a pályázatok nyomon követését
biztosító informatikai rendszerében rögzíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 3. §
(1)

A pályázatot befogadó szerv

Költségvetési törvény
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A költségvetési törvénybıl fakadó feladat- és
hatáskörök
Az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében
szabályozott versenytárgyalás alkalmazása
kötelezı, amennyiben az érintett vagyontárgy
forgalmi értéke a 25 millió meghaladja.
Rendeletében ennél kisebb összeget is
meghatározhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2008. évi CII. törvény 9. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ellátja az általa szabályozott módon a 22. §
szabályai szerint - a Fıvárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok tekintetében - az Ötv.
87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
feladatot e törvény 6. számú melléklete 1.
pontjának alkalmazásával. Ehhez abban az
esetben igényelhet támogatást, ha a Fıvárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
költségvetéseinek összesített adataiból e törvény
6. számú mellékletének 1. pontja szerint
forráshiány mutatható ki.
(F)

2006. évi CXXVII. törvény 17. § (2)

Közgyőlés

A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás, a
rendszeres szociális segély, az idıskorúak
járadéka, a normatív alapú ápolási díj, az
önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás támogatása, közfoglalkoztatást
pótló juttatás, valamint az adósságcsökkentési
támogatás, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. §-a
(2) és (5) bekezdésében meghatározott
lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXVI.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetbıl
a gyermektartásdíj megelılegezése esetében elsı
alkalommal az ıt megilletı havi összeg
legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön
jogszabály szerinti éven belüli elszámolási
kötelezettséggel.
(K-V-MJV-FK)

2008. évi CII. törvény 22. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl
és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
alapján az önkéntes tőzoltóság fenntartásához és
mőködéséhez az átvállalt feladattal arányos
állami támogatást az 1996. évi XXXI. törvény
41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3)
bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím,
22. Köztestületi tőzoltóságok normatív
támogatása alcímének elıirányzatából a
következı feltételek és normatívák alapján
veheti igénybe:
a) a támogatást az az önkormányzat veheti
igénybe, amelynek területén a tárgyévet
megelızı december 1-jén az önkéntes
tőzoltóság az 1996. évi XXXI. törvény 34. §ának (1) bekezdése alapján önkéntes
tőzoltóság mőködik,
b) valamennyi önkéntes tőzoltóság a készenléti
szolgálat mőködéséhez azonos összegő, 10,0
millió forint alaptámogatásra jogosult;
c) a b) pont szerinti felosztott támogatás után
megmaradó elıirányzatból minden önkéntes
tőzoltóság az általa ellátott elsıdleges

2008. évi CII. törvény 30. § (19)

Képviselı-testület, Közgyőlés

mőködési körzet veszélyeztetettsége mértékét
kifejezı, a szervezési kategóriába sorolást
meghatározó, jogszabályban rögzített
pontszámok arányában részesül.
(K-V-MJV)

Adósságrendezési eljárás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást.

1996. évi XXV. törvény 4. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Tájékoztatja haladéktalanul a pénzügyi
bizottságot a 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) a)d) pontjaiban foglalt helyzet fennállásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 5. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Összehívja a képviselı-testület ülését 8 napon
belül, ha a 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) a)-d)
pontjaiban foglalt helyzet fennáll.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 5. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Határozatot hoz a fizetési kötelezettségek
rendezésére vagy felhatalmazhatja a
polgármestert az adósságrendezési eljárás
azonnali kezdeményezésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 5. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles az adósságrendezési eljárást
kezdeményezni, ha a törvényben megjelölt
helyzet a megadott határidı leteltével is fennáll.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 5. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A helyben szokásos módon tájékoztatja a
lakosságot az adósságrendezési eljárás
kezdeményezésérıl.

1996. évi XXV. törvény 5. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Csatolni kell az adósságrendezési eljárás
megindítása iránti kérelemhez a 1996. évi XXV.
felsorolt mellékleteket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 5. § (3)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Tájékoztatja a közigazgatási hivatal vezetıjét az
adósságrendezési eljárás megindításáról az
eljárás bíróság elıtti kezdeményezésével
egyidejőleg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 5. § (5)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

Köteles az értesítés kézhezvételétıl számított 15
napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy
a kérelemben foglaltak fennállását az
önkormányzat elismeri-e.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 6. § (3)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Gondoskodik arról, hogy a hitelezıknek szóló
felhívás a végzés Cégközlönyben való
közzétételét követı 15 napon belül legalább két
országos napilapban megjelenjen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 10. § (3)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Gondoskodik a hitelezıknek szóló felhívás
helyben történı kihirdetésérıl.

1996. évi XXV. törvény 10. § (3)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

1996. évi XXV. törvény 10. § (3)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az adósságrendezés megindításáról - a végzés
Cégközlönyben történı megjelenését követı 8
napon belül - tájékoztatja
a) a közigazgatási hivatalt;
b) a kincstárt;
c) a helyi önkormányzat polgármesteri
hivatalának költségvetési elszámolási
számláját vezetı pénzintézetet, valamint a
helyi önkormányzat költségvetési szerveinek
bankszámláit, költségvetési elszámolási
számláit vezetı pénzintézeteket;
d) az illetékes adó- és vámhatóságot, valamint a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet és az
egészségbiztosítási szervet;
e) az egészségbiztosítási szerv és az
egészségügyi intézmény vezetıjét a 16. § (1)
bekezdésében meghatározott bizottságban
képviseletét ellátó tagjának kijelölése
érdekében, ha az adósságrendezési eljárás a
helyi önkormányzat egészségügyi
intézményének fizetésképtelensége miatt
indult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 10. § (4)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Kezdeményezi a szükséges
ingatlan-nyilvántartási eljárást.

1996. évi XXV. törvény 12. § (1)-(2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 16.
§

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Igazolnia kell a bíróság elıtt a közzététel
megtörténtét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az adósságrendezési eljárás megindításával
egyidejőleg a számlavezetı pénzintézethez soron
kívül eljuttatja a bírósági végzésben kijelölt
pénzügyi gondnok ellenjegyzéséhez szükséges

aláírási címpéldányt.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Átadja a pénzügyi gondnoknak - az
adósságrendezés megindítását követı 30 napon
belül - az alábbi dokumentumokat:
a) az önkormányzat önként vállalt és
jogszabályban kötelezıen elıírt feladatainak
és hatáskörének helyi ellátási formáiról,
valamint ezek pénzügyi finanszírozásáról
szóló jelentést,
b) az önkormányzat vagyonáról az
adósságrendezés megindításának idıpontját
megelızı nappal készített vagyonleltárt és
éves beszámolót,
c) a válságköltségvetési rendelettervezetet,
d) a folyamatban lévı bírósági, más hatósági
eljárásokról, végrehajtási eljárásokról készített
részletes összefoglalót,
e) az önkormányzat vagyonára vonatkozó, az
adósságrendezési eljárás kezdı idıpontját
megelızı 1 éven belül és azóta kötött
szerzıdéseket, illetve a vagyont érintı,
bármely idıpontban tett kötelezettségvállaló
nyilatkozatokat,
f) az önkormányzat részvételével mőködı
gazdasági társaságokról szóló részletes
tájékoztatást,
g) az önkormányzat intézményeirıl, azok
gazdasági helyzetérıl, tartozásaikról,
követeléseikrıl szóló részletes tájékoztatást,
h) azokat az egyéb iratokat, amelyek a pénzügyi
gondnok feladatának ellátásához szükségesek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 13. § (2) a)h)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Meghívja a pénzügyi gondnokot a képviselıtestület - az önkormányzat vagyonával
kapcsolatos - nyilvános és zárt ülésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 14. § (2) c)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Meghívja a pénzügyi gondnokot a bizottság - az
önkormányzat vagyonával kapcsolatos nyilvános és zárt ülésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 14. § (2) c)

Bizottság elnöke

Köteles soron kívül tárgyalni a pénzügyi
gondnok adósságrendezéssel kapcsolatos
elıterjesztését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 14. § (2) d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles soron kívül tárgyalni a pénzügyi
gondnok adósságrendezéssel kapcsolatos
elıterjesztését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 14. § (2) d)

Bizottság

Megválasztja az adósságrendezési bizottság

1996. évi XXV. törvény 16. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

képviselı tagját (tagjait)
(K-V-MJV-FK-F-M)
Felülvizsgálja az adósságrendezési bizottság
döntését a pénzügyi gondnok kérése alapján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 16. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Elkészíti a válságköltségvetési
rendelettervezetet az adósságrendezési eljárás
megindításának idıpontját követı 30 napon
belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 18. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A válságköltségvetésébıl - a (3) bekezdésben
foglalt feltételek figyelembevételével - kizárólag
az e törvény mellékletében felsorolt, és számára
külön jogszabályban kötelezıen elıírt feladatok
mőködési kiadásait finanszírozhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 18. § (2)

Képviselı-testület,Közgyőlés

Megküldi a képviselıknek a válságköltségvetési
rendelettervezetet, és egyben összehívja a
testületi ülést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 19. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Összehívja a testületet a reorganizációs program
és az egyezségi javaslat elkészítését követıen 8
napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 21. §

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Dönt - zárt ülésen, név szerinti szavazással,
minısített többséggel - a reorganizációs program
és az egyezségi javaslat elfogadásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 21. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Összehívja a testületet az egyezségi terv
elkészítését követıen 8 napon belül.

1996. évi XXV. törvény 21. §, 22. §
(4)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Dönt - zárt ülésen, név szerinti szavazással,
minısített többséggel - az egyezségi terv
elfogadásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 21. §, 22. §
(4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Aláírja az egyezségi jegyzıkönyvet, ha az az
egyezséget is tartalmazza.

1996. évi XXV. törvény 23. § (2), 25.
§ (1)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Aláírja az egyezségi jegyzıkönyvet, ha az az
egyezséget is tartalmazza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 23. § (2), 25.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felelıs a külön kezelt vagyonhányad
szétosztásáért.

1996. évi XXV. törvény 23. § (6), 30.
§ (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Dönt arról, hogy az egyezség végrehajtásának
felügyeletével a pénzügyi gondnokot bízzák
meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 26. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Észrevételt tehet a bíróságon a pénzügyi
gondnok jelentésére annak kézhezvételét követı
15 napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 29. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Fellebbezhet a bíróság végzése ellen, amelyben
a pénzügyi gondnok jelentését a bíróság
jóváhagyja vagy új jelentés készítésére kötelezi
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 29. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ismerteti a testület elıtt a pénzügyi gondnok
által készített jelentést az adósságrendezésbe
vonható vagyon alakulásáról és a
vagyonfelosztási javaslatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 32. § (1)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Kifogással élhet 15 napon belül a jelentés és a
vagyonfelosztási javaslat ellen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 32. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kifizeti a pénzügyi gondnok igazolt költségeit
és az általa igénybe vett szakértık díját az
esedékességkor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 33. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A 34. § (1) bekezdésben meghatározott esetben
a visszatérítendı kamattámogatás igénybevételét
a miniszternél kezdeményezi. A kérelemhez
mellékelnie kell
- a helyi önkormányzat és hitelezıi között
létrejött egyezséget tartalmazó okiratot,
- a reorganizációs javaslatot,
- a bíróság eljárást befejezı végzését,
- a helyi önkormányzat forrásaira és
fizetıképességére vonatkozó nyilatkozatát és
az ezt bizonyító iratokat,
- a hitelnyújtásra vonatkozó pénzintézeti
iratokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 34. § (2)

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Nyilatkozik a forrásairól és a fizetıképességérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 34. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A pénzintézet által nyújtott hitel teljes
visszafizetését követıen visszatéríti az állam
részére - a miniszterrel történt megállapodás
alapján - az igénybe vett kamattámogatást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXV. törvény 34. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben a helyi önkormányzat ellen
adósságrendezési eljárás indul, a kérelem
bírósághoz történı érkezése és az
adósságrendezés megindításáról szóló végzés
Cégközlönyben történı közzététele közötti
idıszakban kérelmet nyújthat be az
önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez,
melyben indítványozhatja, hogy - a hatósági és
az alapvetı lakossági szolgáltatások biztosítása
érdekében - az önkormányzatot megilletı
központi költségvetési források folyósítása a
Kincstárban Igazgatóságonként vezetendı
elkülönített letéti számlára történjen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
119/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az adósságrendezési eljárás megindításáról,
illetve az erre irányuló kezdeményezés bírósági
elutasításáról a tudomásra jutásától számított
három napon belül értesíteni köteles a Kincstár
Területi Igazgatóságot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
119/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Közbeszerzések
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A közbeszerzési eljárásban - ideértve a
szerzıdés megkötését is - köteles biztosítani a
verseny tisztaságát és nyilvánosságát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2003. évi CXXIX. törvény 1. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell
biztosítania az ajánlattevık számára.

2003. évi CXXIX. törvény 1. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

E törvény szerint kell eljárnia a közbeszerzési
eljárásokban, amelyeket visszterhes szerzıdés
megkötése céljából kötelesek lefolytatni
megadott tárgyú és értékő beszerzések
megvalósítása érdekében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2003. évi CXXIX. törvény 2. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai
elıkészítésének, lefolytatásának, belsı
ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében
eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek,
illetıleg szervezetek felelısségi körét és a
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét,
összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.
Ennek körében különösen meg kell határoznia az

2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

eljárás során hozott döntésekért felelıs személyt,
személyeket, illetıleg testületeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az általa irányított szervezetek vonatkozásában
jogosult a közbeszerzéseket összevontan,
helyben központosítva lefolytatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2003. évi CXXIX. törvény 17/B. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közbeszerzés helyben központosításáról
rendeletet alkot, amelyben az e bekezdésben
foglaltakat szabályozza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2003. évi CXXIX. törvény 17/B. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közbeszerzés tárgyát képezı építési
beruházások esetében az e rendeletben foglaltak
szerint jár el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

162/2004. (V. 21.) Korm rendelet 1. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Adókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Adókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Általános adóügyi feladat- és hatáskörök
Biztosítja a hatáskörébe utalt helyi és központi
adójogszabályok területén való érvényesítését.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Elıkészíti a központi adójogszabályokból eredı
helyi képviselı-testületi rendeletalkotást, így a képviselı-testület döntése alapján bevezetendı helyi adóról szóló rendeletet.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Biztosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény, illetve a képviselı-testület adózással
kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal,
valamint a helyi adókkal összefüggı
bejelentéseket, kérelmeket.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Elıkészíti a települési önkormányzat
hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) f)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az önkormányzat gazdálkodásának
megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) h)

Jegyzı, Fıjegyzı

Tájékoztatja a település lakosságát és a
gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük
teljesítésének elısegítése érdekében az
adójogszabályok elıírásairól.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) i)

Jegyzı, Fıjegyzı

Helyi adók
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Helyi adókkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Rendeletével illetékességi területen helyi adókat
(vagyoni típusú adókat, kommunális jellegő
adókat, helyi iparőzési adót) vezethet be.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 1. § (1), 5. §
1991. évi XX. törvény 138. § (3) a)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fıváros esetében az építményadót, a
telekadót, a magánszemély kommunális adóját,
valamint a vállalkozók kommunális adóját és az
idegenforgalmi adót a törvény 1. § (3) bekezdés
kivételével jogosult bevezetni.
(FK)

1990. évi C. törvény 1. § (2)

Képviselı-testület

Helyi iparőzési adót jogosult bevezetni.
(F)

1990. évi C. törvény 1. § (2)

Közgyőlés

A kerületi önkormányzat által a törvény 1. § (2)
bekezdés szerint bevezethetı helyi adót a
kerületi önkormányzat helyett akkor jogosult
rendeletével bevezetni, ha a fıvárosi rendelettel a
kerületi képviselı-testületek többsége egyetért.
(F)

1990. évi C. törvény 1. § (3)

Közgyőlés

Meghatározza a helyi adó illetékességi területén
történı bevezetésének idıpontját és idıtartamát
határozott vagy határozatlan idıre.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 138. § (3) b)
1990. évi C. törvény 6. § b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és
az adóalanyok teherviselı képességéhez
igazodóan - az e törvényben meghatározott felsı
határokra, illetıleg a 16. § a) pontjában, a 22. §
a) pontjában, a 26. §-ában, a 29. §-ának (1)
bekezdésében, a 33. §-ának a) pontjában
meghatározott felsı határoknak 2005. évre a
KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett
fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtıl
pedig a 2003. évre és az adóévet megelızı
második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal
változásai szorzatával növelt összegére (a felsı
határ és a felsı határ növelt összege együtt:
adómaximum) figyelemmel - megállapítja.

1991. évi XX. törvény 138. § (3) c)
1990. évi C. törvény 6. § c)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

adómaximum) figyelemmel - megállapítja.
(K-V-MJV-FK-F)
Az e törvény második részében meghatározott
mentességeket, kedvezményeket további
mentességekkel, kedvezményekkel, így
különösen a lakások esetében a lakásban
lakóhellyel rendelkezı eltartottak számától, a
lakáson fennálló, hitelintézet által
lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel
biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a
lakásban lakóhellyel rendelkezık jövedelmétıl
függı mentességekkel, kedvezményekkel
kibıvítheti.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 6. § d)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi adókról szóló és az adózás rendjérıl
szóló törvény keretei között a helyi adózás
részletes szabályait határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 6. § e)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fıvárosi közgyőlés által bevezetett adót annak
hatályon kívül helyezése idıpontjáig nem
mőködtetheti.
(FK)

1990. évi C. törvény 7. § d)

Képviselı-testület

A törvény 1. § (3) bekezdés alapján bevezetett
adót a kerületi képviselı-testületek többségi
véleményének beszerzéséig nem mőködtetheti.
(F)

1990. évi C. törvény 7. § d)

Közgyőlés

Évenként tájékoztatja a település lakosságát a
beszedett adók összegérıl a költségvetési
beszámoló részeként.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 8. § (2)
1991. évi XX. törvény 138. § (3) h)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az adómentességre jogosult kérelmét
nyilvántartásba veszi és az adót évente
megállapítja. A megállapított, de meg nem
fizetett adót és az eredeti esedékességtıl
számított - 14/A. § (1) bekezdése szerinti kamatot az ingatlanra bejegyzett jelzáloggal
biztosítja.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 13/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adómentesség idıtartamának lejártát követı
év január 30-ig megkeresi a mőemlékvédelmi
hatóságot, hogy igazolja az épület (2) bekezdés
szerinti felújításának tényét és a felújítás
befejezésének idıpontját.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 13/A. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a megkeresés alapján megállapítja,
hogy a (2) bekezdés szerinti felújítás az
adómentesség harmadik évének utolsó napjáig
megtörtént, akkor a (3) bekezdés szerint

1990. évi C. törvény 13/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

nyilvántartott adót és kamatokat törli, valamint
haladéktalanul intézkedik az ingatlanügyi
hatóságnál a jelzálogjog törlése iránt.
(K-V-MJV-FK-F)
Ha a mentességi idıszak alatt az adóalany
személye változik, akkor az új adóalany az
adóbevallásának benyújtásával egyidejőleg
nyilatkozhat arról, hogy a mentességet a
mentességi idıszak hátralévı részére is igénybe
kívánja venni, azzal, hogy a korábbi adóalany
terhére elıírt adót és annak 14/A. § (1)
bekezdése szerint számított kamatait - a
mentességi feltétel teljesülésének elmaradása
esetén - a (6) bekezdésben meghatározottak
szerint megfizeti. Ilyen nyilatkozat hiányában a
korábbi adóalanyt terhelı adót és annak 14/A. §
(1) bekezdése szerint számított kamatait a
korábbi adóalany terhére az adóalanyiság
megszőnését követı február 15-ig határozatban a határozat jogerıre emelkedését követı 15
napon belül való megfizetési határidıvel - írja
elı. Ha a korábbi adóalany megszőnt vagy
elhalálozott, akkor a korábbi adóalanyt terhelı
adót és annak 14/A. § (1) bekezdése szerint
számított kamatait a korábbi adóalany azon
jogutódja számára írja elı, aki/amely az
adómentes adótárgyat megszerezte, több ilyen
jogutód esetén az adót és annak 14/A. § (1)
bekezdése szerint számított kamatait a jogutódok
által az adómentes adótárgyon megszerzett
tulajdoni hányadok arányában írja elı
határozatban.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 13/A. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adófelfüggesztésre jogosultnak az
adófelfüggesztés iránti igényét nyilvántartásba
veszi. Az adófelfüggesztés idıtartama alatt
évente az éves adóról határozatot hoz, amely
tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos
jogokat és kötelezettségeket.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 14/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adófelfüggesztés idıtartamára esı
esedékessé vált adót és annak kamatát az
adófelfüggesztés megszőnését követıen
határozatban közli a kötelezettel.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 14/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 1990. évi C. törvény 14/A. § (1)
bekezdésben foglalt feltételeknek való
megfelelés esetén minden adóév február 15-éig
az adóévre elıírt adóról szóló határozattal
megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes
földhivatalt a tárgyévi adóösszeg és annak e
törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül
történı feljegyzése iránt. Ha a kötelezett a

1990. évi C. törvény 14/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

történı feljegyzése iránt. Ha a kötelezett a
felfüggesztett adót és annak kamatát megfizette,
haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog törlése
iránt.
(K-V-MJV-FK-F)
Építmény- és telekadó bevezetése esetén
meghatározza az adóalap megállapításának
módját.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi C. törvény 15. §, 21. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az adókötelezettségben bekövetkezı - (1)-(2)
bekezdésben nem említett - változást a
következı év elsı napjától kell figyelembe
venni.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 20. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletében a 39/B. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltak alapján jogosult adómentességet,
adókedvezményt megállapítani a vállalkozó
számára.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi C. törvény 39/B. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

2003. március 31-ig jogosult határozott
idıtartamú adókedvezményeket,
adómentességeket biztosító rendelkezéseket
hozni.
(K-V-MJV-FK)

2001. évi L. törvény 79. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében a (2)-(3) bekezdésben foglaltak
alapján jogosult adómentességet,
adókedvezményt megállapítani a vállalkozó
számára.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi C. törvény 39/C. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

2002. december 31. napjáig köteles hatályon
kívül helyezni az 1990. évi C. törvény, a 2001.
évi L. törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e)
pontjának elsı mondatával ellentétes
adókedvezményeket, adómentességeket
határozatlan idıre biztosító önkormányzati
rendelkezéseket.
(K-V-MJV-FK-F)

2001. évi L. törvény 79. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Legkésıbb 2007. december 31. napjáig köteles
hatályon kívül helyezni minden olyan határozott idıtartamra adókedvezményeket,
adómentességeket biztosító rendelkezését, amely
ellentétes az 1990. évi C. törvény 2001. évi L.
törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e)
pontjának elsı mondatával.
(K-V-MJV-FK-F)

2001. évi L. törvény 79. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Fizetési meghagyásban közli a fizetendı
adóelıleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a
várható adó bejelentése alapján.

1990. évi C. törvény 41. § (5)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
Postahivatallal nem rendelkezı községekben,
továbbá tanyaközpontokban, külterületeken elızetes kihirdetés mellett - befizetési napokat
tarthat, amikor az adózók készpénzben
fizethetnek.
(K-V)

1990. évi C. törvény 42. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felhatalmazást adhat ingóvégrehajtás során
készpénz átvételére vagy lefoglalására az
adóhatóság dolgozójának, akit az e célra
rendszeresített hivatalos nyugtatömbbel ellátott.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 42. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az átvett vagy lefoglalt készpénzrıl azonnal
nyugtát kell adni, s a pénzösszeget az átvétel
napján, de legkésıbb a következı munkanapon
az adóbeszedési számlára be kell fizetni.
(K-V-MJV-FK)

1990. évi C. törvény 42. § (5)

Ügyintézı

Amennyiben a helyi iparőzési adó utólagos
megállapítása során a vállalkozó terhére a nettó
árbevétel eltitkolását vagy a nettó árbevétel
jogosulatlan csökkentését tárja fel, akkor a
vállalkozó azonosító adatait (adószám, név,
székhely, lakóhely), valamint adóévenkénti
bontásban az eltitkolt nettó árbevétel összegére,
illetve - nettó árbevétel-csökkentı tételenként - a
nettó árbevételbıl jogosulatlanul levont összegre
vonatkozó adatot az állami adóhatóságnak,
valamint az adózó székhelye (lakóhelye),
telephelyei szerinti - a helyi iparőzési adót
mőködtetı - önkormányzat adóhatóságához, az
utólagos adómegállapításról szóló határozat
jogerıre emelkedését követı 15 napon belül - az
adóellenırzés elısegítése céljából - megküldi.
(K-V-MJV-F)

1990. évi C. törvény 42/A. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A megkapott adatokat az adó utólagos
megállapítására nyitvaálló határidı lejártát
követıen megsemmisíti.
(K-V-MJV-F)

1990. évi C. törvény 42/A. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi adóval kapcsolatban rendeletet alkothat
az adózás rendjérıl szóló törvényben nem
szabályozott eljárási kérdésben.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 43. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az adóelıleg- és az adófizetés esedékességére,
az adóbevallás idıpontjára vonatkozóan az
adózás rendjében foglaltaktól, továbbá az 1990.
évi C. törvény 41. § (3)-(4) bekezdésében
foglaltaktól eltérıen rendelkezhet, ha ezzel az
adóalany számára válik kedvezıbbé
kötelezettségének teljesítése.

1990. évi C. törvény 43. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)
Hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára
behajtandó köztartozásokat csak az
adópolitikáért felelıs miniszter engedélyével
mőködı számítógépes programrendszerrel lehet
nyilvántartani.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 44. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó
adók és illetékek hatékony beszedésének
hatékony elısegítésére a feltárt és beszedett
adóhiányból, valamint a beszedett adó- és
illetéktartozásból az önkormányzatokat megilletı
bevétel terhére szabályozhatja az anyagi
érdekeltség feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 45. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi adókra vonatkozó adatszolgáltatást a
féléves és az éves zárási összesítıvel azonos
eljárással és határidıvel teljesíti.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felhívásában megjelöli, hogy az adóalany a
bevezetett helyi adóval kapcsolatban az adó
megállapításához milyen adatokat köteles
szolgáltatni.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 51. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hatáskörébe tartozó adók, adók módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartása során az adó megállapításához szükséges adatokon
túlmenıen - csak az adózás rendjérıl szóló
törvényben meghatározott adóazonosító jelet és a
természetes azonosító adatokat tartja nyilván.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi C. törvény 51. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A jegyzı beszámoltatása útján ellenırzi az
adóztatást.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 138. § (3) g)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hatáskörébe tartozó adókra a rendelet 1-9. és
15-16. mellékleteiben szereplı nyomtatványok
alapján kell a bevallási nyomtatványokat
rendszeresítenie azzal, hogy a rendszeresített
bevallási nyomtatvány tartalmazza legalább
azokat az adatokat, amelyeket a rendelet
mellékletei elıírnak.
(K-V-MJV-FK-F)

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 1. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A helyi iparőzési adóra a 10-12. melléklet
szerinti adattartalmú nyomtatványt
rendszeresítheti.
(K-V-MJV-F)

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 1. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gépjármőadó
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Gépjármőadóval kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Megállapítja - az 1991. évi LXXXII. törvény
keretei között - a belföldi gépjármőadó tételeit.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi XX. törvény 138. § (2) h)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ellátja a gépjármőadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1), (3)

Jegyzı

Kezdeményezheti a gépjármőnek a forgalomból
való kivonását, amennyiben az adóalany
tartozása az egy évi adótételt meghaladja és a
közúti közlekedési nyilvántartásban újabb
adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem
tüntetett fel
(K-V-MJV-FK)

1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4)

Jegyzı

A gépjármőadóra a 13-14. melléklet szerinti
adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.
(K-V-MJV-FK)

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 1. § (2)

Jegyzı

Adók nyilvántartása, elszámolása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Mőködési területén ellátja a hatáskörébe tartozó
adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával,
beszedésével, behajtásával, kezelésével,
elszámolásával, ellenırzésével és az
információszolgáltatással kapcsolatos
feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) k)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fizetési kötelezettség jogcíme, összege, az
abban bekövetkezett változás, továbbá a
befizetés, az ebbıl számolt késedelmi pótlék,
bírság, végrehajtási költség, valamint a fennálló
hátralék vagy túlfizetés megállapításához
szükséges adatokról nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Létrehozza:
a) az adózó törzsadat (állandó adatok)
nyilvántartását,

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

nyilvántartását,
b) az adózó nem állandó jellegő (változó) adatait
tartalmazó nyilvántartást,
c) az adózó egyedi adatait tartalmazó folyamatosan vezetett - adószámla, külön az
adóról, a gépjármőadóról, a jövedelemadóról,
a talajterhelési díjról, a luxusadóról és az
államigazgatási eljárási illetékrıl,
d) az 10 000 forintot meg nem haladó, törölt
adótartozások nyilvántartását,
e) az adófelfüggesztést igénybe vevık
nyilvántartását,
f) biztosítási intézkedés nyilvántartását,
g) végrehajtási eljárás nyilvántartását.
h) mőemléképület felújításához kapcsolódó
építményadó-mentesség nyilvántartása.
(K-V-MJV-FK-F)
Az adózói törzsadat-nyilvántartást az alábbi
rendben vezeti:
a) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése
szerinti törzsadatokat nyilvántartásba veszi
vagy törli.
b) Az éves adókivetésrıl kivetési összesítıt
(lajstromot), az önadózók bevallásainak
feldolgozásáról összesítıt kell készíteni. E
listának a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja
szerinti adatokat kell tartalmaznia. A
törzsadatok alapjául szolgáló adóbevallásokat
egy helyen, elkülönítetten kell tárolni.
c) Biztosítani kell, hogy mind a törzsadatok
létrehozását követıen, mind ezek esetleges
módosítása után valamennyi adat (mágneses)
adathordozón kimentésre kerüljön, és az
állományt elkülönítve a biztonsági-technikai
elıírásokhoz igazodóan tárolják.
d) Év végén az éves adattartalomról listát kell
készíteni és az adatokat - biztosítva a
technikai változásoknak megfelelıen az
adatállomány továbbvitelét - számítógépes
adathordozón kell tárolni.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 4. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 3. § (2) bekezdése szerint létrehozott, nem
állandó jellegő adatnyilvántartást az alábbi
rendben vezeti:
a) Az esetenként jelentkezı évközi változási
tételeket az adóhatóság listába foglalja
(könyvelési napló stb.). Ez a lista
folyamatosan növekvı sorszámmal ellátva,
tételesen tartalmazza a 3. § (2) bekezdésében
felsorolt adatokat.
b) Az elıállított könyvelési lista - melynek
sorszámozását a gépi program biztosítja az (1)
bekezdés c) pontjában elıírt módon kerül
tárolásra és kimentésre.

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 4. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
A 3. § (3) bekezdés szerinti adószámla
adattartalmát számítógépes programmal kell
elıállítania oly módon, hogy egyben erre a lapra
ki kell nyomtatni az elızı félév valamennyi
(elıírás, változás, befizetés stb.) adatát, és el kell
végezni a számszaki adatok összegzését
(egyenlegezését).
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 4. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó adófizetési kötelezettségét más
személy átvállalja, vagy az adó megfizetéséért
kezességet vállal, gondoskodik az átvállalás,
illetve a kezességvállalás nyilvántartásba
vételérıl.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 4. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az iparőzési adóbevallásokat az e paragrafusban
meghatározott bontásban feldolgozza.
(K-V-MJV-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 4/B. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóbeszedési számláit, az illeték beszedési
számlát, a pótlék beszedési számlát és a bírság
beszedési számlát vezetı hitelintézet napi
számlakivonatairól számlakivonat nyilvántartást
vezet.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 9. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nyilvántartás adatait a hitelintézet
számlakivonatának adataival folyamatosan
egyeztetni kell.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 9. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóbeszedési számlákról, az illeték beszedési
számláról, a pótlék beszedési számláról és a
bírság beszedési számláról kiutalt összegekrıl
kiadási naplót kell vezetni.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 9. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Túlfizetés esetén - az adózó rendelkezésének
hiányában - ha a befizetınek nincs köztartozása,
a túlfizetést a késıbb esedékes adó
kiegyenlítésére számolja el.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 10. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyéb bevételek elszámolási számlára
befolyt bevételeket az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlája javára utalja
át.
(K-V-MJV-FK)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 12. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az idegen bevételek elszámolási számlára
befolyt, az önkormányzatot megilletı
bevételeket, az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája javára, a nem az

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 12. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

önkormányzatot megilletı bevételeket a
behajtást kérı szerv megfelelı számlájára utalja
át.
(K-V-MJV-FK)
Az egyéb bevételek elszámolási számlára,
valamint az idegen bevételek elszámolási
számlára történt ismeretlen rendeltetéső
befizetésekrıl átfutó bevételi nyilvántartást
vezet.
(K-V-MJV-FK)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 12. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az egyéb bevételek elszámolási számlára,
valamint az idegen bevételek elszámolási
számlára befizetett összeg végrehajtási költséget
is tartalmaz, akkor a végrehajtási költségrıl
analitikus nyilvántartást vezet, és a végrehajtási
költséget a tárgyhót követı hónap 10. napjáig az
önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára átutalja.
(K-V-MJV-FK)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 12. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyéb bevételek elszámolási számlát,
valamint az idegen bevételek elszámolási
számlát vezetı hitelintézet napi
számlakivonatairól számlakivonat nyilvántartást
vezet. Az összegek nyilvántartására a 9. § (2)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(K-V-MJV-FK)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 12. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hatáskörébe tartozó közterhek számítógépes
nyilvántartása az adópolitikáért felelıs miniszter
által jóváhagyott programrendszerrel végezhetı.
(K-V-MJV-FK)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13. § (1)

Jegyzı

A számítógépes programrendszert leíró
dokumentációt a programrendszer tervezett
bevezetését megelızıen be kell nyújtani az e
bekezdésben meghatározottak szerint.
(K-V-MJV-FK)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13. § (2)

Jegyzı

Kérelemhez csatolni kell a kincstár
adatfogadásról szóló igazolását, valamint a díj
megfizetését igazoló banki átutalási bizonylatot
is.
(K-V-MJV-FK)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13. § (4)

Jegyzı

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adó, a gépjármőadó, a jövedelemadó, a
talajterhelési díj, az államigazgatási eljárási
illeték és az adók módjára behajtandó
köztartozások számítógépes
adatfeldolgozásának rendje

Az információs szolgáltatás rendje
A kincstár területi szervei közremőködésével -

az adóról, a gépjármőadóról, a jövedelemadóról,
a talajterhelési díjról, a luxusadóról, az
államigazgatási eljárási illetékrıl, az adók
módjára behajtandó köztartozásokról az adózók
adószámláján lévı adatok alapján június 30-ai
állapotnak megfelelı féléves, továbbá a
december 31-ei állapotnak megfelelı év végi
zárási összesítıt készít. A zárási összesítı és az
adószámlák összegei között eltérés nem lehet. A
zárási összesítı kiadási tételeit magánszemély és
vállalkozó megbontásban kell a fıkönyv részére
átadni. A zárási összesítıt a 3., 3/b. és 3/c. számú
mellékletek alapján kell elkészíteni. Az elsı
félévi zárási összesítıt és annak mágneses
adathordozóját július 20-áig, az év végi zárási
összesítıt és annak mágneses adathordozóját a
tárgyévet követı év január 20-áig ellenırizve,
aláírással és az adóhatóság pecsétjével ellátva a
kincstár illetékes területi szerve részére
megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
kormányrendeletben elıírt adattartalommal és
határidıre adatszolgáltatást teljesít. Az általa
nyilvántartott követelések, kötelezettségek
változását és az adóbeszedési számlák forgalmát
az adópolitikáért felelıs miniszter által közzétett
Tájékoztató alapján - legkésıbb a
tárgynegyedévet követı hónap 15. napjáig összesíti és feladja az önkormányzati fıkönyvi
nyilvántartás számára rögzítés céljából.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóbeszedésre kötelezett által beszedett
idegenforgalmi adó (a továbbiakban: beszedett
adó), a jövedelemadó adatairól összesítıt készít,
mágneses adathordozóját a tárgyévet követı év
május 20. napjáig megküldi a kincstár illetékes
területi szerve részére.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kivetéssel megállapított adók, gépjármőadó
adatairól összesítıt készít, mágneses
adathordozóját a tárgyév május 20. napjáig a
kincstár illetékes területi szerve részére
megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóbeszedésre kötelezett által beszedett
idegenforgalmi adó, a jövedelemadó adatairól
adóhatóság összesítıt készít, mágneses
adathordozóját a tárgyévet követı év május 20.
napjáig megküldi a kincstár illetékes területi
szerve részére.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az „E”, illetve a „P” betőjelő ideiglenes
rendszámtáblával ellátott gépjármővek adó
adatairól a december 31-i állapotnak megfelelıen
összesítést készít és a tárgyévet követı év január
20-áig a kincstár illetékes területi szerve részére
megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vállalkozók kommunális adója és az iparőzési
adó június 30-áig beérkezı bevallásainak
feldolgozásáról összesítıt készít, az errıl készült
mágneses adathordozót a tárgyévet követı év
augusztus 15-ig a területileg illetékes
Igazgatóság részére megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A december 31-ig beérkezett iparőzési
adóbevallásokat január 20-áig feldolgozza és a
területileg illetékes Igazgatóság részére
megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A december 31-éig beérkezı ideiglenes jelleggel
végzett iparőzési tevékenység
adókötelezettségérıl szóló adóbevallásainak
(bejelentéseinek) feldolgozásáról összesítıt
készít, az errıl készült mágneses adathordozót a
tárgyévet követı év január 20-áig a területileg
illetékes Igazgatóság részére megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A január 1-jei állapotnak megfelelıen
összesítést készít az önkormányzat által
bevezetett helyi adókról. Az összesítést január
31-ig küldi meg a Kincstár Területi
Igazgatóságnak.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A lakás utáni építményadó fizetési kötelezettség
alól igényelt adófelfüggesztésrıl összesítıt készít
a február 15-i állapotnak megfelelıen és azt a
területileg illetékes Igazgatóság részére március
20-áig megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózót az önkormányzati rendelet alapján
adókedvezményben vagy adómentességben
részesíti, akkor a 17. számú melléklet szerinti
összesítést kell elkészítenie. Az összesítıt az
adóhatóság augusztus 15-éig megküldi a kincstár
területi szervének.
(K-V-MJV-FK-F)

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (10)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1), a (3)-(4), a (6)-(7), valamint a (11)
bekezdés alapján teljesítendı adatszolgáltatása

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. § (13)

Jegyzı, Fıjegyzı

során a megyekódot és a KSH településazonosító
törzsszámát feltünteti.
(K-V-MJV-FK-F)

Adózás rendje
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az adózás rendjével kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Ellenırzi az adójogszabályok érvényesülését, az
adókötelezettség teljesítését, valamint az
adóbefizetések és -elszámolások helyességét.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) j)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adókötelezettség megállapítása érdekében
adatokat győjt, tájékoztatást kér, helyszíni
szemlét tart.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) 1.

Jegyzı, Fıjegyzı

Határozati, és egyéb intézkedése elleni
fellebbezéseket - ha döntését saját hatáskörében
nem módosíthatja vagy nem vonja vissza felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez.
(K-V-MJV-FK-F)

1991. évi XX. törvény 140. § (2) g)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózónak a törvények megtartásához
szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás,
az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az
adózót jogainak érvényesítésére figyelmezteti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 1. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles méltányosan eljárni, és ha a
törvényekben, illetve e törvényben
meghatározott feltételek fennállnak, az
adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést
engedélyez.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 1. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 2. § (1) bekezdés szerinti esetekben az adót az
összes körülményre, különösen a
rendeltetésszerő joggyakorlás esetén irányadó
adófizetési kötelezettségre figyelemmel - ha az
adó alapja így nem állapítható meg, becsléssel állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 2. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 10. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Alapelvek

Adóhatóság
Feladatkörében nyilvántartja az adózókat és
azokat az adózónak nem minısülı személyeket,
akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét e

törvény vagy adót, költségvetési támogatást
megállapító törvény írja elı, az adót, a
költségvetési támogatást, adó-visszatérítést, adóvisszaigénylést - ha törvény elıírja megállapítja, az adót, az adók módjára
behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az
adókötelezettségek teljesítését ellenırzi, a
költségvetési támogatást, az adó-visszaigénylést,
az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók
adószámláját.
(K-V-MJV-FK-F)
A feladatkörébe tartozó adókötelezettségek
érvényesítése és az ezekkel kapcsolatos adózói
jogok érvényre juttatása érdekében
kezdeményezi a befizetések és kiutalások
teljesítéséhez szükséges számlák megnyitását,
közzéteszi azok számát, rendszeresíti a
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
nyomtatványokat és biztosítja az adóztatás
feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 10. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A törvényben meghatározott feltételek szerint
adatok, tények átadásával segítik egymás
eredményes mőködését, az adózók és más,
törvényben meghatározott szervezetek
kötelezettségeinek teljesítését, együttmőködnek
az Európai Közösség tagállamainak
adóhatóságaival, az Európai Bizottság illetékes
fıigazgatóságával, az Európai Közösség
adózásra vonatkozó szabályainak érvényesítése
érdekében.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 10. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 12. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 17. § (2)

Jegyzı

Az iratbetekintés
Korlátozható az iratbetekintés az
adatszolgáltatásra vonatkozó iratok tekintetében
az ellenırzés megkezdéséig, ha valószínősíthetı,
hogy azok tartalmának megismerése a késıbbi
ellenırzést meghiúsítaná. Az iratbetekintés
korlátozásáról végzéssel dönt.
(K-V-MJV-FK-F)
A bejelentés szabályai
Az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer
útján közli az állami adóhatósággal azokat a 16.
§ (3) bekezdésében felsorolt adatokat, amelyek a
vállalkozói igazolvány kiállítása iránt kitöltött
nyomtatványon rendelkezésre állnak, ideértve a
16. § (3) bekezdésének j) és k) pontjában
megjelölt nyilatkozat adatait is.
(V-MJV-FK)

A 17. § (1) bekezdés a) pontjában említett adózó
a körzetközponti jegyzıhöz teljesített
bejelentéssel tesz eleget az állami adóhatósághoz
teljesítendı változásbejelentési kötelezettségének
azon adókötelezettséget érintı adatainak
tekintetében, amelyeknek változásáról a külön
jogszabály alapján az állami adóhatóságot
értesíti.
(V-MJV-FK)

2003. évi XCII. törvény 23. § (6)

Jegyzı

A bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az
adózót.

2003. évi XCII. törvény 24. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 24. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adót bevallás alapján kivetéssel, kiszabással,
illetıleg utólagos adómegállapítás keretében
állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 25. § (1) c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adókat adónként, az adó alapjának
meghatározására elıírt idıszakonként kell
megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 25. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóbevallás helyességét a 26. §-ban foglalt
esetben megvizsgálja a számítási hibát és más
hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az
adófizetési kötelezettség vagy az adóvisszatérítés összegét érinti, az adózót a
kijavítástól számított 30 napon belül értesíti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 34. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Eredménytelen egyeztetés esetén az eljárást
megindítja, és az adót határozattal állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 34. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
Az adózót a (2)-(3) bekezdésben foglaltak
szerint tartja nyilván. Amennyiben az adózó
adóazonosító jellel nem rendelkezik,
adóbevallásával egyidejőleg az adóazonosító jel
megállapításához szükséges, a 20. § (1)
bekezdésében felsorolt adatokat közli az
önkormányzati adóhatósággal. Megkeresésére az
állami adóhatóság a 20. § (1) bekezdésében
foglalt adatok közlése esetén az adóazonosító
számmal nem rendelkezı magánszemély
adóazonosító jelét megállapítja, és errıl az
önkormányzati adóhatóságot értesíti. A
magánszemélyt errıl tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F)
Adómegállapítás

Az adóbevallás kijavítása

Az eredményes egyeztetésig, illetve a határozat
jogerıre emelkedéséig a visszatérítendı adót a
kijavított összeg szerint kell kiutalni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 34. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a kijavítás alapján az adózót a bevallottnál
kisebb fizetési kötelezettség terheli, az
adóbefizetés igazolását követıen az adózó
kérelmére a javára mutatkozó összeget 30 napon
belül visszatéríti, illetve ha azt nem fizették be,
az adózónak a kijavított összeget kell
megfizetnie.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 34. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adóbevallás az adózó közremőködése
nélkül nem javítható ki, vagy az adózó fennálló
adótartozásáról, köztartozásáról a
nyilatkozattételt vagy jogszabályban elıírt
igazolások benyújtásának kötelezettségét
elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából,
nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak,
amelyek nyilvántartásában sem szerepelnek, az
adózót 15 napon belül - megfelelı határidı
tőzésével - hiánypótlásra szólítja fel.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 34. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kezesség vállalása és a tartozás átvállalása a
jóváhagyásával válik érvényessé. A jóváhagyást
megtagadja, ha az adótartozás megfizetése a
kezes, illetve a tartozást átvállaló személyében
nem biztosított.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 36. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adótartozás átvállalásához azzal a feltétellel
járulhat hozzá, ha az eredetileg kötelezett adózó
az átvállalt tartozásért kezességet vállal. Ha az
adótartozást átvállaló az átvállalt tartozást az
esedékességig nem fizeti meg, a tartozás a
kezességet vállaló eredetileg kötelezett adózótól
külön megfizetésére kötelezı határozat nélkül
végrehajtható.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 36. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 42. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adó megfizetése

Az adóelıleg megfizetése
Az éves bevallás, illetıleg a várható adó
bejelentését követı 30 napon belül fizetési
meghagyásban közli az elıleg összegét és a
fizetés határidejét.
(K-V-MJV-FK-F)
A befizetések elszámolása

Az adózó adókötelezettségét, valamint az arra
teljesített befizetést az adózó adószámláján tartja
nyilván. Az adózó kötelezettségeit a bevallás ideértve az önellenırzési lapot is -, határozata
vagy más hatóság határozata, a befizetéseket a
pénzintézet, illetve a posta bizonylatai alapján
kell nyilvántartani. Az adóhatóság a
kötelezettségeket, valamint a befizetéseket az
adószámlán adóként mutatja ki.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 43. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Átalakulás esetén a jogelıdöt megilletı
túlfizetést, illetve a jogelıdöt terhelı adótartozást
a jogutód adószámlájára vezeti át.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 43. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adótartozást az adózó csak részben
egyenlíti ki, az adónkénti befizetést az
esedékesség sorrendjében, ha az adótartozást
behajtja, a végrehajtott összeget az adók
esedékességének sorrendjében, azonos
esedékességő adóknál a tartozás arányában kell
elszámolni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 43. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó vagy az adó megfizetésére
kötelezett személy [35. § (2) bek.] az adott adóra
adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be
(túlfizetés), a túlfizetés összegét az adózó
kérelmére az általa nyilvántartott más
adótartozásra számolja el. A túlfizetés
visszaigényléséhez való jog elévülését követıen
a túlfizetés összegét hivatalból az általa
nyilvántartott, az adózót terhelı más
adótartozásra számolja el, vagy adótartozás
hiányában azt hivatalból törli. Az ugyanazon
adóhatóságnál nyilvántartott, de téves
adószámlára fizetett adót teljesítettnek kell
tekinteni. A felszámolási eljárás kezdı napját
megelızı napon fennálló túlfizetés, valamint a
jogutód nélkül megszőnt adózó adószámláján
fennálló túlfizetés összegét hivatalból számolja
el az általa nyilvántartott, az adózót terhelı
adótartozásra.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 43. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendelkezés hiányában a túlfizetést a késıbb
esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. A
fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza,
ha a befizetınek nincs általa nyilvántartott, adók
módjára behajtandó köztartozása.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 43. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adószámla 1000 forintot meghaladó
összegő tartozást vagy túlfizetést mutat, az adózó

2003. évi XCII. törvény 43. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

adószámlájának egyenlegérıl és a tartozásai után
felszámított késedelmi pótlékról az adózók
részére október 31-ig értesítést ad ki.
(K-V-MJV-FK-F)
Nyilatkozattétel
Az adózót - a vele szerzıdéses kapcsolatban állt
vagy álló adózók adókötelezettségének,
adóalapjának, adókedvezményének, adójának
megállapítása, illetve ellenırzése érdekében,
törvényben meghatározott eljárásának
lefolytatásához - felhívásban nyilatkozattételre
kötelezheti az általa ismert, illetve
nyilvántartásában szereplı adatról, tényrıl,
körülményrıl.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 48. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózót, illetıleg a magánszemélyt ki kell
oktatni jogairól és kötelezettségeirıl, valamint
figyelmeztetni kell a nyilatkozattétel, illetve a
tanúvallomás megtagadásának
következményeire. A nyilatkozattételrıl, illetve a
tanúmeghallgatásról az érintett adózót nem kell
értesíteni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 48. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózó, illetıleg a magánszemély szóbeli
nyilatkozatáról jegyzıkönyvet készít. A
jegyzıkönyv tartalmazza az adóhatóság
megnevezését, a jegyzıkönyv készítésének
helyét, idejét, a nyilatkozattevı, a tanú
azonosításához szükséges adatokat és lakcímét, a
jogokra és kötelezettségekre történı kioktatást és
a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést, a
nyilatkozatot, a tanúvallomást, valamint a
nyilatkozattevı, illetve a tanú és a
jegyzıkönyvvezetı aláírását.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 48. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tudomására jutott adatokat nyilvántartja és
megırzi. A magánszemély adózó azonosításával,
adókötelezettségének keletkezésével és
teljesítésének ellenırzésével összefüggésben
személyes adatokat tart nyilván és ellenırizhet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 52. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Más hatóság, közfeladatot ellátó adatkezelı
szerv nyilvántartásában szereplı adatot csak az
adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy
azonosításához, az adókötelezettség
megállapításához, ellenırzéséhez, az adózó
kérelmére indult adóigazgatási eljárásban a
tényállás tisztázásához használhatja fel.

2003. évi XCII. törvény 52. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás

(K-V-MJV-FK-F)
A (2) bekezdés alkalmazása során a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás,
az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármőnyilvántartás, az építésfelügyeleti nyilvántartás,
illetve valamennyi más, jogszabály alapján
közhiteles nyilvántartás felhasználható. A
személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatot
természetes azonosító adattal, illetıleg kapcsolati
kódon igényelhet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 52. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 3.számú mellékletben meghatározott
tartalommal az adóhatósághoz adatot szolgáltat.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XCII. törvény 52. § (4)

Jegyzı

Ha törvény az adózó adókötelezettségét érintı,
az adóhatósághoz teljesítendı értesítési,
tájékoztatási vagy adatszolgáltatási
kötelezettséget ír elı, azt - eltérı rendelkezés
hiányában - az engedély kiadását, a határozat
(végzés) jogerıre emelkedését, illetıleg az
adókötelezettséget érintı esemény bekövetkeztét
követı 15 napon belül kell teljesíteni.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XCII. törvény 52. § (6)

Jegyzı

A hivatali eljárása során tudomására jutott
minden irat, adat, tény, körülmény tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 53. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Jogosult a hatáskörébe tartozó, adóval
kapcsolatos, a titoktartási kötelezettség alá
tartozó adatról, tényrıl, körülményrıl vagy
iratról más adóhatóság (vámhatóság)
tájékoztatására, ha az valamely adó (vámteher)
vagy adóhiány feltárását, behajthatóságának
megállapítását, illetve adóigazgatási eljárás
lefolytatását lehetıvé teszi vagy valószínősíti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 54. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóztatási tevékenységéhez megkérheti az
állami adóhatóságtól a vállalkozási
tevékenységet folytató adózók bejelentkezése,
illetıleg változásbejelentése alapján
nyilvántartott adatokat. A tevékenysége során
tudomására jutott, titoktartási kötelezettség alá
tartozó adatról, tényrıl, iratról, körülményrıl
hivatalból tájékoztatja a másik adóhatóságot, ha
az lehetıvé teszi, vagy valószínősíti valamely
adó (vámteher) vagy adóhiány feltárását,
behajtását.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 54. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Adótitok

Megkeresésre tájékoztatja az adótitokról az e
bekezdésben felsoroltakat.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 54. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan
intézkedés” jelzéssel ellátott, külön
jogszabályban elıírt ügyészi jóváhagyást
nélkülözı megkeresésére is köteles tájékoztatni
az általa kezelt, az adott üggyel összefüggı,
adótitoknak minısülı adatokról.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 54. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó adózásával összefüggésben olyan
valótlan tényt, adatot vagy valós tényt, adatot
megtévesztı módon tett közzé, amely alkalmas
arra, hogy az államigazgatás munkájába vetett
bizalmat megingassa, jogosult ennek
nyilvánosság elıtt történı cáfolatára.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 55. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A negyedévet követı 30 napon belül közzéteszi
azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését),
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adószámát, a
megállapított adóhiány és jogkövetkezmény
összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az
elızı negyedév során jogerıre emelkedett
határozatban magánszemélyek esetében 10
millió, más adózók esetében 100 millió forintot
meghaladó összegő adóhiányt állapított meg
feltéve, hogy az errıl szóló határozatban elıírt
fizetési kötelezettségüknek a határozatban
megállapított határidıben nem tettek eleget. E
bekezdés alkalmazásában nem tekinthetı
jogerısnek a határozata, ha a bírósági
felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidı
még nem telt el, illetıleg az adózó által
kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára
irányuló bírósági eljárás jogerısen nem zárult le.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 55. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi
területén köteles eljárni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 71. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Eljár elsı fokon a helyi adók ügyében.

2003. évi XCII. törvény 81. § a), 82. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Eljár elsı fokon a belföldi rendszámú
gépjármővek adója ügyében.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XCII. törvény 81. § b), 82. §
(2)

Jegyzı

Eljár elsı fokon a termıföld bérbeadásából

2003. évi XCII. törvény 81. § d), 82. §

Jegyzı

Hatáskör, illetékesség

(K-V-MJV-FK-F)

származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is)
adóztatása ügyében.
(K-V-MJV-FK)

(3)

Eljár elsı fokon törvényben meghatározott
esetben a magánszemélyt terhelı adók módjára
behajtandó köztartozások ügyében.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XCII. törvény 81. § d)

Jegyzı

Az adóigazgatási eljárás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az adóigazgatási eljárásban az adózó jogait,
kötelezettségeit állapítja meg, ellenırzi az
adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás
törvényességét, az adózást érintı tényekrıl,
adatokról, körülményekrıl nyilvántartást vezet,
és adatot igazol.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 85. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adó-, jövedelem- és illetıségigazolást (a
továbbiakban: adóhatósági igazolás)
hatáskörében eljárva a nyilvántartásában
szereplı adatok alapján, a kiállítás napján
fennálló állapotnak megfelelı, az adózó által kért
és a jogszabályban elıírt adattartalommal állítja
ki, feltéve, hogy az adózó az adóhatósági
igazolás kiadásának szükségességét
valószínősíti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adó- és a jövedelemigazolást magyar, az
illetıségigazolást magyar vagy az adózó
kérelmére magyar és angol nyelven állítja ki. Az
adóhatóság az adóhatósági igazolást a külföldi
hatóság által rendszeresített nyomtatványon is
kiállítja, ha a kérelmezı a nyomtatványhoz
csatolja annak hiteles magyar nyelvő fordítását.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 85/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 86. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés
Az adóbevétel megrövidítésének
megakadályozása érdekében rendszeresen
ellenırzi az adózókat és az adózásban részt vevı
más személyeket. Az ellenırzés célja az
adótörvényekben és más jogszabályokban elıírt
kötelezettségek teljesítésének vagy
megsértésének megállapítása. Az ellenırzés
során feltárja és bizonyítja azokat a tényeket,
körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák
a jogsértés és a joggal való visszaélés
megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági
eljárást.

(K-V-MJV-FK-F)
A célszerőség és gazdaságosság szempontjait
érvényre juttatva használja fel erıforrásait. Az
ellenırzési irányokat úgy kell meghatározni,
hogy az ellenırzöttség tudata az adózókat az
önkéntes jogkövetésre ösztönözze.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 86. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés hatékonyságának növelése és
ezzel együtt az adózó adminisztrációs terheinek
mérséklése érdekében az adóhatóságok a
hatáskörükbe tartozó ügyekben együttesen,
egyidejőleg is folytathatnak ellenırzést az
adózónál.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 86. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzést a hatáskörébe tartozó ügyekben
az illetékességi területén folytatja le.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 88. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kötelezı az ellenırzést lefolytatni az
önkormányzat képviselı-testületének határozata
alapján.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 89. § (1) d)

Jegyzı, Fıjegyzı

Akkor rendelhet el ellenırzést, ha a
rendelkezésére álló adatok, körülmények arra
utalnak, hogy az adóhatóság a törvényben
meghatározott ellenırzési szempontok
megsértésével mellızi valamely adózó vagy
adózói csoport vizsgálatát, illetıleg a lefolytatott
ellenırzések eredménytelensége mögött a
megkülönböztetés nélküli eljárás tilalmának
megsértése áll.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 89. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ellenırzés vizsgálati programját oly módon
határozza meg, hogy az ellenırzésre elıírt
törvényi határidıt meg tudja tartani.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 92. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Indokolással kérelmezheti a felettes
adóhatóságtól, hogy az ellenırzésre elıírt
határidıt egyszer, legfeljebb 90 napig terjedı
idıtartammal hosszabbítsa meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 92. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzési határidı meghosszabbításának
hiányában az ellenırzést a törvényben elıírt
módon és határidıben kell lezárni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 92. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés befejezésének határideje beleértve az ellenırzés megkezdésének és
befejezésének napját - 30 nap. A határidı

2003. évi XCII. törvény 92. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

számításánál az ellenırzés kezdı idıpontja a
megbízólevél átadásának napja. Felszámolás
esetén a tevékenységet záró adóbevallás
ellenırzését a felszámolás közzétételétıl
számított egy éven belül, a felszámoló által
készített záró bevallást pedig a bevallás
kézhezvételétıl számított 60 napon belül köteles
befejezni. Végelszámolás esetén a tevékenységet
záró adóbevallás és a végelszámoló által készített
záró adóbevallás ellenırzését az utóbbi
kézhezvételétıl számított 60 napon belül köteles
befejezni.
(K-V-MJV-FK-F)
A bevallás utólagos ellenırzését, illetıleg az
ismételt ellenırzést 90 napon belül kell
befejeznie.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 92. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ellenırzés során más adózóra kiterjedıen
kapcsolódó vizsgálat lefolytatását rendeli el, az
ellenırzésre nyitva álló határidı 90 nappal
meghosszabbodik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 92. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzési határidı lejártát követıen
ellenırzési cselekményeket nem végezhet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 92. § (10)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés az errıl szóló elızetes értesítés
kézbesítésétıl kezdıdik. Ha az adózó elızetes
értesítését mellızi, az ellenırzés a megbízólevél
egy példányának átadásával vagy az általános
megbízólevél bemutatásával kezdıdik. Az
egyszerősített ellenırzésrıl az ellenırzés
megkezdésével egyidejőleg a megbízólevél egy
példányának megküldésével értesíti az adózót.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 93. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó vagy képviselıje,
meghatalmazottja, alkalmazottja a megbízólevél
átvételét megtagadja, az ellenırzés két hatósági
tanú jelenlétében az errıl szóló jegyzıkönyv
felvételével és aláírásával kezdıdik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 93. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Általános megbízólevelet is kiállíthat, amellyel
az adóellenır ilyen megbízólevéllel nem
rendelkezı másik adóhatósági alkalmazottal
együtt az egyes adókötelezettségek teljesítésére,
illetıleg adatgyőjtésre irányuló ellenırzésre
jogosult.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 93. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzést az adó megállapításához való jog
elévülési idején belül a helyszínen vagy az

2003. évi XCII. törvény 94. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

adóhatóság hivatali helyiségében kell lefolytatni.
(K-V-MJV-FK-F)
A helyszíni ellenırzést önálló tevékenységet
folytató adózónál a tevékenysége idején
(munkaidıben), más személynél napközben 8-20
óra között lehet lefolytatni. Ettıl az adózó
kérelmére lehet eltérni. A helyszíni ellenırzés
része az adózó székhelyén, telephelyén kívül
tárolt, illetve ırzött eszközök, iratok vizsgálata
is.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 94. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatóság hivatali helyiségében az ellenırzést a
hivatali idıben kell megtartani. A hivatali idıt
úgy kell megállapítani, hogy az az adózó
meghallgatására annak munkaidején kívül is
alkalmat adjon.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 94. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzést az adó alapjának, összegének
megállapításához szükséges iratok, bizonylatok,
könyvek, nyilvántartások - ideértve az
elektronikus úton tárolt adatokat is -, számítások
és egyéb tények, adatok, körülmények
megvizsgálásával folytatja le.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 95. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó iratai hiányosak vagy
rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok
vagy hiányosak és így az adókötelezettség
megállapítására alkalmatlanok, megfelelı
határidı tőzésével engedélyezi, hogy az adózó
iratait, nyilvántartásait a jogszabályokban foglalt
elıírásoknak megfelelıen rendezze, pótolja,
illetıleg javítsa. A határidı az ellenırzés
határidejébe nem számít bele.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 95. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés során szakértıt vehet igénybe.

2003. évi XCII. törvény 95. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a kettıs könyvvezetésre kötelezett adózó
ellenırzéséhez szükséges szakértelemmel
rendelkezı adóellenıre nincs, az
adókötelezettségek teljesítésének ellenırzéséhez
megbízás alapján bejegyzett könyvvizsgáló vagy
adószakértı (a továbbiakban: megbízott)
közremőködését veheti igénybe.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 95. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Mellızheti az adózó elızetes értesítését, ha
fennáll a veszélye annak, hogy a vizsgálat alá
vont bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat,
egyéb iratokat megsemmisítik, vagy az üzleti

2003. évi XCII. törvény 96. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F)

tevékenység körülményeit megváltoztatják.
(K-V-MJV-FK-F)
Az (1) bekezdésben foglalt esetben a helyszínen
talált körülményeket jegyzıkönyvben kell
rögzíteni, illetve a bizonylatokat, könyveket,
nyilvántartásokat és egyéb iratokat átvételi
elismervény ellenében, szükség szerint másolat
hátrahagyásával be kell vonni. Az átvételi
elismervényen a bevont iratokat az
azonosításukra alkalmas módon kell feltüntetni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 96. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az iratok a hivatali helyiségben történı
tanulmányozás végett más esetben is
bevonhatók, ilyen esetekben azok 60 napon túl
csak engedéllyel és az adózó egyidejő
értesítésével tarthatók az adóhatóságnál.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 96. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés megkezdését megelızıen erre
történı külön felhívás nélkül is köteles magát és
az ellenırzési jogosultságát az e törvényben
elıírt módon igazolni, az adózót az ellenırzés
típusáról, tárgyáról és várható idıtartamáról
tájékoztatni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 97. § (1)

Adóellenır

Az ellenırzés során jogait oly módon köteles
gyakorolni, hogy az az adózó gazdasági
tevékenységét a lehetı legkisebb mértékben
korlátozza.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 97. § (2)

Adóellenır

Az ellenırzés során köteles a tényeket,
körülményeket, adatokat értékelni, az adózót,
képviselıjét, meghatalmazottját, alkalmazottját
az ellenırzés során tett megállapításairól
tájékoztatni. Az adóellenır köteles az adózó által
felajánlott bizonyíték visszautasítását elızetesen
szóban, majd az ellenırzésrıl szóló
jegyzıkönyvben írásban is indokolni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 97. § (3)

Adóellenır

Az ellenırzés során a tényállást köteles tisztázni
és bizonyítani, kivéve, ha törvény a bizonyítást
az adózó kötelezettségévé teszi.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 97. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tényállás tisztázása során az adózó javára
szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem
bizonyított tény, körülmény - a becslési eljárás
kivételével - az adózó terhére nem értékelhetı.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 97. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés során az e bekezdésben foglalt

2003. évi XCII. törvény 98. § (1)

Adóellenır

intézkedéseket tehet.
(K-V-MJV-FK-F)
A vállalkozási tevékenységet nem folytató
magánszemély lakásában az adóellenır akkor
jogosult az ellenırzést lefolytatni, ha az
adókötelezettség a lakással, mint vagyontárggyal
kapcsolatos, vagy az adózó jövedelme a lakás
hasznosításából származik, vagy
valószínősíthetı, hogy a lakásban vállalkozói
igazolványhoz kötött tevékenységet bejelentés
nélkül végeznek.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 98. § (3)

Adóellenır

Ha a vizsgálat megállapításait más adózónál
végzett kapcsolódó vizsgálat eredményével
támasztja alá, az errıl szóló jegyzıkönyvnek,
illetıleg határozatnak az adózót érintı részét az
adózóval részletesen ismertetni kell.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 100. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az e törvényben elıírt feladatainak teljesítése
érdekében jogosult a magánszemélyt
személyazonosságának igazolására felhívni
akkor, ha a körülmények arra utalnak, hogy
adóköteles tevékenységet folytat, vagy abban
közremőködik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 101. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Más jelen lévı, ismert személyazonosságú
személy közlését is elfogadhatja igazolásként.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 101. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az igazoltatás megtagadása esetén a
személyazonosság megállapítására a rendırség
közremőködését veheti igénybe.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 101. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az igazoltatás csak a személyazonosság
megállapításához szükséges ideig tarthat. Az
igazoltatottal az igazoltatás során közölni kell
annak okát.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 101. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó, képviselıje, alkalmazottja a
személyes megjelenési kötelezettségének
szabályszerő idézés ellenére nem tesz eleget, és
távolmaradását megfelelıen nem igazolja, az
elrendelheti az elıvezetését.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 102. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó az ellenırzést az adóellenır
veszélyeztetésével, fenyegetésével akadályozza,
a rendırségrıl szóló törvény szerinti rendıri

2003. évi XCII. törvény 102. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Különös intézkedések az ellenırzési eljárásban

intézkedés megtételét kezdeményezheti.
(K-V-MJV-FK-F)
Az ellenırzés befejezése, a bevallás utólagos
ellenırzése
A megállapításait jegyzıkönyvbe foglalja. Ha az
ellenırzés a vállalkozási tevékenységben
résztvevık alkalmazásával összefüggésben
tartalmaz megállapítást, a jegyzıkönyv
tartalmazza a magánszemélyek azonosításához
szükséges adatokat is. Az ellenırzés a
jegyzıkönyv átadásával fejezıdik be.
Amennyiben a jegyzıkönyvet kézbesíteni kell,
az ellenırzés a postára adás napjával zárul.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 104. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha kezdeményez, külön jegyzıkönyvet készít.
A büntetıeljárást kezdeményezı jegyzıkönyvet
az adóhatóság az adózónak nem adja át.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 104. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzés megállapítását az adózóval
ismerteti. Ha az ellenırzést azért nem lehet
befejezni, mert az adózó vagy képviselıje az
ismertetésen nem vesz részt, vagy a
jegyzıkönyvet nem veszi át, azt részére
kézbesíteni kell.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 104. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzést legfeljebb az észrevétel
kézbesítésétıl, szóban elıterjesztett észrevétel
esetén annak jegyzıkönyvbe vételének napjától
számított 15 napig lehet folytatni, ha az adózó
észrevételei indokolják, vagy a határozat
meghozatalához a tényállás tisztázása válik
szükségessé. Ilyen esetben kiegészítı
jegyzıkönyvet kell készíteni. Ellenırzésre a
hatósági eljárásban is sor kerülhet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 104. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatáskörébe nem tartozó ügyben megkeresi az
intézkedésre jogosult szervet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 104. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az utólagos, az ismételt ellenırzés esetén az
ellenırzés eredményétıl függetlenül a
megállapításokról határozatot hoz. Egyéb
esetben a hatósági eljárást csak akkor kell
megindítani, ha valamilyen kötelezettség
teljesítését írja elı, vagy jogkövetkezményt
állapít meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 105. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózó adómegállapítási, bevallási
kötelezettsége teljesítését adónként és

2003. évi XCII. törvény 106. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

idıszakonként vagy meghatározott idıszakra
több adó és támogatás tekintetében is
vizsgálhatja. Az ellenırzés megkezdéséig
bevallani elmulasztott adót az adózó terhére,
illetve javára adókülönbözetként állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F)
Az adózó által igényelt adóvisszatérítést, adóvisszaigénylést a bevallási idıszak ellenırzéssel
történt lezárásának hatályával a kiutalást
megelızıen is vizsgálhatja, ha az ellenırzést az
adó alapjára és összegére is kiterjesztette.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 106. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adókötelezettség teljesítését a rendelkezésére
álló adatok és a benyújtott adóbevallás
egybevetésével is ellenırizheti (egyszerősített
ellenırzés)
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 107. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Egyszerősített ellenırzéssel megállapítható az
adókötelezettség abban az esetben is, ha
rendelkezésére álló adatok az adóbevallási
kötelezettség elmulasztását bizonyítják.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 107. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ellenırzés alapján azt állapítja meg, hogy
a bevallás a jogszabályok rendelkezéseinek
megfelel, errıl az adózót határozattal
tájékoztatja. Ha az adóbevallásban közölt adatok,
illetıleg az adatszolgáltatás alapján
rendelkezésre álló adatok eltérést mutatnak, az
eltérés okának tisztázására az adózót felhívja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 107. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a bevallott adó alapja, az igénybe vett
adómentesség, adókedvezmény, a megállapított
adó nem felel meg a jogszabály
rendelkezéseinek, az adózót a megállapított
tényállásról és az adókülönbözetrıl a
jegyzıkönyv kézbesítésével értesíti, amelyre az
adózó 15 napon belül észrevételt tehet, amelyhez
csatolnia kell az abban foglaltak bizonyításához
szükséges iratokat.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 107. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Bizonyítja, hogy a becslés alkalmazásának a
feltételei fennállnak, továbbá azt, hogy a becslés
alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények,
valamint a becslés során alkalmazott módszerek
az adó alapját valószínősítik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 108. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Becslés alkalmazható az e bekezdésben

2003. évi XCII. törvény 108. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Becslés

meghatározott esetekben.
(K-V-MJV-FK-F)
A becslésnél az adóalap megállapítása
szempontjából lényeges, rendelkezésre álló
tényeket, körülményeket, bizonyítékokat,
nyilatkozatokat kell figyelembe venni és
együttesen értékelni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 108. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A bevétel vagy a kiadások egy részének
ismeretében az adóalap valószínősíthetı
bizonylatok, adatok, nyilatkozatok
beszerzésével, szemlével, próbagyártással,
leltározással és más megfelelı módszerrel.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 108. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Becsléssel kell megállapítani az adóalapot akkor
is, ha az adóalap megállapítására az (5) bekezdés
szerint azért nincs mód, mert sem a bevételekrıl,
sem a kiadásokról adatok, iratok, más
bizonyítékok nem állnak rendelkezésére, és ezek
hiánya nem az adózó érdekkörén kívül esı okra
vezethetı vissza. A becslésnél az adóalapot az
eset körülményeire tekintettel valószínősíti.
Ennek során az azonos idıszakban hasonló
tevékenységet, hasonló körülmények között
folytató adózók - magánszemély adózó esetében
a munkaviszony keretében hasonló
tevékenységet, hasonló körülmények között
végzık - kereseti, jövedelmi viszonyait
figyelembe kell venni. Ilyen esetben a becslés
alapján számított adóalaptól való eltérést az
adózó hitelt érdemlı adatokkal bizonyíthatja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 108. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó az adóköteles bevételszerzı
tevékenységét bejelenteni elmulasztotta, és az
adóalap megállapítására az (5) bekezdés szerint
nincs mód, - feltéve, hogy az adózó az
ellenkezıjét nem bizonyítja - 12 havi mőködést
vélelmezve átlagadó fizetésére kötelezi. Az
átlagadó alapját a (6) bekezdés alkalmazásával
kell megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 108. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az illetéktörvényben meghatározott módon
ellenırzi a nála benyújtott vagy hozzá került
iraton az illeték és a díj megfizetését.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 111. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az állami adóhatóság ellenırzési feladatától
függetlenül köteles vizsgálni, hogy a nála
benyújtott vagy a hozzá került iraton az illeték

2003. évi XCII. törvény 112. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Eljárási illetékek ellenırzése

vagy díj szabályszerő megfizetése megtörtént-e.
(K-V-MJV-FK-F)
Ha az illetéket egyáltalán nem vagy nem
szabályszerő idıben, módon vagy mértékben
fizették meg, illetıleg a vagyonszerzést
illetékkiszabás végett nem jelentették be, leletet
kell készíteni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 113. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A leletet az erre a célra rendszeresített őrlap
felhasználásával kell elkészíteni. Ha
illetékfizetésre való felhívásnak volt helye,
ennek megtörténtét is fel kell tüntetni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 114. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a lelet százalékos illeték alá esı
vagyonszerzésre vagy eljárási cselekményre
vonatkozik, az őrlapra az irat másolatát is rá kell
vezetni, vagy az őrlaphoz az irat másolatát is
csatolni kell.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 114. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A leletezés megtörténtét a leletezett iraton fel
kell tüntetni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 114. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A leletet esetleges mellékleteivel együtt az
állami adóhatóságnak kell megküldeni az illeték
kiszabása végett.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 114. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 115. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 116. § (1) a)

Bizottság

Ismételt ellenırzés
Ellenırzéssel lezárt bevallási idıszak
tekintetében az adó ismételt vizsgálatára kerülhet
sor
- ha a korábbi ellenırzés megállapításának
végrehajtását vizsgálja (utóellenırzés),
- az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új
tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenırzés
megállapításainak megváltoztatását
eredményezné,
(K-V-MJV-FK-F)
Felülellenırzés
Az adómegállapításhoz való jog elévülésének
határidején belül az ellenırzéssel lezárt bevallási
idıszak tekintetében ismételt ellenırzést
folytathat le, ha az ellenırzést önkormányzati
képviselı-testület határozata rendelte el, és a
rendelkezésben szereplı idıszakot az elsıfokú
adóhatóság már ellenırizte.
(K-V-MJV-FK-F)

Ha a felülellenırzés alkalmával az
önkormányzat által kijelölt bizottság a korábbi
ellenırzés által feltárt tényekhez, adatokhoz,
körülményekhez, minısítéshez képest eltérést
állapít meg, és ez az adófizetési kötelezettséget
érinti, a korábbi ellenırzés alapján hozott
határozatot megváltoztatja, határozat hiányában
elsıfokú határozatot hoz.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 116. § (4)

Bizottság elnöke

Elsısorban az adózónál fellelhetı iratok
vizsgálatával ellenırzi, hogy az adózó eleget tette a törvényekben elıírt egyes
adókötelezettségeinek, azokat határidıben,
illetıleg az adó megállapítására, bevallására és
megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 118. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1) bekezdés keretében különösen a
bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra,
nyilvántartásra, bizonylat kiállítására,
megırzésére, könyvvezetésre, az adó-, adóelıleg
levonására, beszedésére vonatkozó elıírások
megtartását ellenırzi.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 118. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hibák, hiányosságok esetén ezek
megszüntetését, a mulasztás pótlását - megfelelı
határidı tőzésével - az ellenırzés
megállapításairól hozott határozatában írja elı.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 118. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ellenırzést lezáró határozatban a mulasztási
bírság kiszabásáról is rendelkezhet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 118. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyes adókötelezettségek ellenırzése során
tett megállapítások alapján elrendelheti a
bevallás utólagos ellenırzését is.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 118. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózó nyilvántartásában, bevallásában
szereplı adatok, tények, körülmények
valóságtartalmának, illetıleg ezek hitelességének
megállapítása érdekében a bevallási idıszak
lezárását megelızıen is adatokat győjthet, vagy
helyszíni ellenırzést végezhet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 119. § (1)-(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adatgyőjtés eredményeként feltárt tények,
adatok, körülmények kétségessé teszik vagy
cáfolják az adózó irataiban, nyilvántartásában

2003. évi XCII. törvény 119. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az egyes adókötelezettségek ellenırzése

Adatgyőjtésre irányuló ellenırzés

cáfolják az adózó irataiban, nyilvántartásában
szereplı adatok valóságtartalmát, illetıleg a
bevallási idıszakon belül ismételten tárja fel a
nyugtaadási kötelezettségének elmulasztását,
igazolatlan eredető áru, alapanyag, félkész
termék felhasználását vagy forgalmazását,
továbbá be nem jelentett alkalmazott
foglalkoztatását, a bevallási idıszakot lezáró
adóbevallást vonja ellenırzés alá.
(K-V-MJV-FK-F)

Adózás rendje - Hatósági eljárás
Feladat, besorolás
A hatósági eljárás különösen a következıkre
irányul:
- adóalap, adó (adóelıleg), adómentesség,
adókedvezmény, adófizetési kötelezettség
megállapítására,
- az ellenırzés során feltárt jogsértés és
jogkövetkezménye megállapítására,
- törvényben elıírt fizetési kötelezettségtıl való
eltérés engedélyezésére.
(K-V-MJV-FK-F)

Jogszabály

Címzett

2003. évi XCII. törvény 120. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hatósági eljárás hivatalból vagy az adózó
kérelmére (bejelentésére, bevallására) indul.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 120. § (2)-(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a hatósági eljárást ellenırzés elızte meg, az
ellenırzés során feltárt tényállást veszi alapul,
illetıleg, ha az a tényállás tisztázásához
szükséges, az ellenırzés során alkalmazható
bizonyítást folytat le.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 121. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Akinek az eljárás során a személyes
meghallgatása szükséges székhelyéhez,
telephelyéhez, lakóhelyéhez legközelebb esı
hivatali helyiségbe, illetve az adóhatóság
székhelyére idézhetı. E szabályt kell alkalmazni
az ellenırzési eljárás során is.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 122. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóügy érdemében határozattal, az eljárás
során eldöntendı egyéb kérdésben végzéssel
dönt. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos
hatósági eljárásban - ideértve a kiutalási és az
átvezetési kérelem elbírálását is -, ha e törvény
másként nem rendelkezik, csak abban az esetben
hoz határozatot, ha az adózó kérelmét nem
teljesíti. Határozatnak minısül a fizetési
meghagyás is.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 123. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a magánszemély adózó vagy más
adózó képviselıje ismeretlen helyen tartózkodik,
az iratot a gyámhatóság által kirendelt
ügygondnok részére kézbesíti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha törvény egyidejőleg több adózó fizetési
kötelezettségét írja elı, az adómegállapításról
szóló határozatot a közös képviselınek, ennek
hiányában valamennyi adózónak külön-külön
kézbesíti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló
kérelmet a kézbesítés tárgyát képezı iratot
kiadmányozó végzéssel bírálja el. Ha a kérelmet
késedelmesen terjesztették elı, azt érdemi
vizsgálat nélkül kell elutasítani.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124/A. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtási eljárást kérelemre vagy
hivatalból a kérelem jogerıs elbírálásáig
felfüggesztheti, ha a kérelemben elıadott tények,
körülmények annak elfogadását valószínősítik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a kérelemnek helyt ad, az adózó által
kifogásolt kézbesítést követıen tett
intézkedéseket, illetve az eljárást a kézbesítési
vélelem beálltának idıpontjától a szükséges
mértékben meg kell ismételni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124/A. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az Alkotmánybíróság, illetve az Európai
Közösségek Bírósága az adófizetési
kötelezettséget elıíró jogszabály
alkotmányellenességét, illetve az Európai Unió
kötelezı jogi aktusába ütközését a döntés
kihirdetéséhez képest visszamenıleges hatállyal
állapítja meg és a döntés alapján az adózónak
visszatérítési igénye keletkezik, az adózó
kérelmére a visszatérítést - a döntésben foglalt
eltérésekkel - e § rendelkezései szerint teljesíti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124/C. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kérelmet határozattal utasítja el, ha a döntés
kihirdetésének napjáig az adó megállapításához
való jog elévült.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124/C. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózó nyilatkozata alapján a visszatérítés
iránti eljárást a (3) bekezdés b) pontja szerinti
eljárás megszüntetésének igazolásáig, de
legfeljebb 90 napra végzéssel felfüggeszti. Ha az
adózó a felfüggesztés idıtartama alatt az eljárás

2003. évi XCII. törvény 124/C. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

megszőnését nem igazolja és a határidı
meghosszabbítását sem kéri, a visszatérítés iránti
eljárást végzéssel megszünteti. Ha a (3) bekezdés
a) és b) pontjában foglalt egyéb feltételek nem
teljesülnek, a kérelmet határozattal utasítja el. A
végrehajtható okiratban foglaltakkal
kapcsolatban a kérelem benyújtásától az eljárás
jogerıs befejezéséig és a visszatérítést elrendelı
határozat esetén a jogerıre emelkedést követıen
- e határozat jogerıs megsemmisítéséig, hatályon
kívül helyezéséig - végrehajtási cselekményt
nem foganatosít.
(K-V-MJV-FK-F)
A visszatéríteni kért adó befizetését megalapozó
végrehajtható okiratban foglalt tényállást veszi
alapul, illetve - ha az a tényállás tisztázásához
szükséges - az ellenırzés során alkalmazható
bizonyítást folytat le azzal, hogy az adó
áthárításával kapcsolatos bizonyítás arra a
személyre is kiterjedhet, akire (amelyre) az
adózó a visszatéríteni kért adót átháríthatta.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124/C. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adózó visszatérítési igénye megalapozott,
- az adó visszatérítésével egyidejőleg - a
visszatérítendı adó után az adó megfizetésének
napjától a visszatérítés teljesítésérıl szóló
határozat jogerıre emelkedésének napjáig a
jegybanki alapkamattal azonos mértékő kamatot
fizet. A visszatérítés a teljesítését elrendelı
határozat jogerıre emelkedésének napján
esedékes, a visszatérítést az esedékesség napjától
számított 30 napon belül kell kiutalni. Az e §ban szabályozott visszatérítésre - a 37. § (6)
bekezdés kivételével - egyebekben a
költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 124/C. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megállapítja - a vállalkozók kommunális adója,
a helyi iparőzési adó és az adóbeszedéssel
megállapított idegenforgalmi adó kivételével - a
helyi adókat, továbbá - a termıföld
bérbeadásából származó személyi jövedelemadó
kivételével - az önkormányzat költségvetése
javára más törvény alapján fizetendı adókat
(kivetéses adózás)
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 125. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adókivetés, -kiszabás az adózó bevallása,
bejelentése, illetıleg adatszolgáltatás alapján
történik.

2003. évi XCII. törvény 125. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás
alapján

(K-V-MJV-FK-F)
A fizetendı adóról, az adófizetés módjáról és
idejérıl, továbbá - ha törvény elıírja - az
adóalapról, az adómentességrıl vagy
adókedvezményrıl a bevallás (bejelentés) adatai
alapján határoz.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 125. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a bevallás (bejelentés) hiányos, valótlan
vagy téves adatokat tartalmaz, legfeljebb 15
napos határidı tőzésével az adózót hiánypótlásra
hívja fel.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 125. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hiánypótlásra elıírt határidı eredménytelen
eltelte esetén, vagy ha azt a tényállás tisztázása
egyébként indokolja, az adózó egyidejő
értesítésével az adómegállapítást megszakítja, és
a tényállás tisztázása érdekében ellenırzést
folytat le.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 125. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az adó alapja a forgalmi érték és
azt nem tüntették fel, nem jelentették be, vagy a
feltüntetett, illetıleg bejelentett érték az
adóhatóság megítélése szerint a forgalmi értéktıl
eltér, a forgalmi értéket helyszíni szemle,
összehasonlító értékadatok alapján, valamint az
adózó nyilatkozata ismeretében - szükség esetén
külsı szakértı bevonásával - becsléssel állapítja
meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 126. § (1)-(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A bevallás (bejelentés) adatai alapján hozott
határozat esetében az adómegállapításhoz való
jog elévüléséig utólagos ellenırzésnek van helye.
Adókülönbözet megállapításáról akkor hozhat
határozatot, ha a bevallás (bejelentés) adataitól
vagy az abban feltüntetett körülményektıl eltérı
tényállást tár fel.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 127. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adómentességet vagy adókedvezményt
határozott idıre megállapító, jogszabálysértı
határozat esetén a jogszerő adókötelezettséget a
jövıre nézve új határozattal írja elı.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 127. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 128. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Utólagos adómegállapítás
Utólag állapítja meg az ellenırzés során feltárt
adókülönbözetet. Törvény más esetekben is
kötelezheti az adó megállapítására. A határozat
meghozatalára nyitvaálló határidı utólagos
adómegállapítás esetén 60 nap, a hatósági eljárás

kezdı idıpontjának a jegyzıkönyv, kiegészítı
jegyzıkönyv átadásának, kézbesítésének napját
kell tekinteni.
(K-V-MJV-FK-F)
Az utólagos adómegállapítás során határozattal
a) adónként az egyes bevallási idıszakokra
elkülönítve állapítja meg a bevallott vagy
bevallani elmulasztott és az ellenırzés
eredményeként különbözetként feltárt adó,
illetve költségvetési támogatás alapját, az
adókülönbözetet, a költségvetési támogatás
különbözetet, valamint az adókötelezettséget
érintı jogszabálysértés jogkövetkezményeit,
b) az adózót a terhére megállapított
adókülönbözet és a jogkövetkezmények
megfizetésére kötelezi azzal, hogy az adózó a
befizetés teljesítésekor figyelembe veheti a
befizetéskor az adott adónemen fennálló
esetleges túlfizetését,
c) rendelkezik továbbá az adózó javára
mutatkozó különbözet kiutalásáról akkor, ha a
javára feltárt különbözet az adózó
adófolyószámláján egyenlegében túlfizetést
eredményez, és az adózónak nincsen más
adóhatóság, vámhatóság megkeresésén
alapuló egyéb köztartozása,
d) teljesítési határidı tőzésével rendelkezik az
ellenırzés során feltárt, könyvvezetési,
nyilvántartási szabálytalanságok, illetve az
adóköteles tevékenység ellenırzése
szempontjából jelentıséggel bíró mulasztások
megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 129. § (1) a)-d)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a nem magánszemély adózó az ellenırzésrıl
felvett jegyzıkönyv megismerését és igazolt
átvételét követıen a törvényben elıírt határidın
belül észrevételt nem tesz, a határozat
indokolásában elegendı a jegyzıkönyv
megfelelı pontjaira utalni. Nem alkalmazható ez
a rendelkezés abban az esetben, ha az adó alapját
becsléssel állapította meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 129. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adókötelezettséget érintı jogviszony
(szerzıdés, ügylet) alanyainak ellenırzése során
ugyanazon jogviszonyt nem minısítheti
adózónként eltérıen, a jogviszony egyik
alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles
figyelembe venni a jogviszony másik alanyának
ellenırzése során.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 130. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adó soron kívüli megállapítása

Ha az adókötelezettség az adózó halála miatt
szőnik meg, az adót határozattal állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 131. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózóval annak halálakor együtt élt
házastársa vagy örököse kérelmére az adót év
közben is megállapítja, ha a kérelmezı az adó
megállapításához szükséges igazolásokat
rendelkezésre bocsátja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 131. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózó halála esetén az örököst a személyérıl
történı tudomásszerzést követıen örökrésze
arányában külön határozatban kötelezi az adózót
terhelı tartozás megfizetésére, illetve
rendelkezik az adózót megilletı költségvetési
támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés
örökös részére örökrésze arányában történı
kiutalásáról. A tartozást, illetve a költségvetési
támogatást, adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést a külön határozat jogerıre
emelkedésétıl számított 15 napon belül kell
megfizetnie, illetve kiutalnia. Az örökös részére
kiutalandó összeget az örököst terhelı tartozás
összegéig visszatarthatja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 131. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A belföldön lakóhellyel, szokásos tartózkodási
hellyel, székhellyel, telephellyel nem rendelkezı
adózó adóját az adózó bejelentése alapján
határozattal állapítja meg, ha az adózó az adóév
végét megelızıen azzal a szándékkal hagyja el
az ország területét, hogy az adóév során
adóköteles tevékenység vagy jövedelemszerzés
céljából vissza nem tér.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 131. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Fizetési halasztás és részletfizetés (a
továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az
adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy
kérelmére nyilvántartott adóra engedélyezhetı.
A fizetési könnyítés abban az esetben
engedélyezhetı, ha a fizetési nehézség
a) a kérelmezınek nem róható fel, vagy annak
elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az
adott helyzetben tıle elvárható, továbbá
b) átmeneti jellegő, tehát az adó késıbbi
megfizetése valószínősíthetı.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 133. § (1) a)-b)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kérelem elbírálása és a feltételek
meghatározása során figyelembe kell venni a
fizetési nehézség kialakulásának okait és

2003. évi XCII. törvény 133. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

körülményeit.
(K-V-MJV-FK-F)
Nem engedélyezhetı fizetési könnyítés a
beszedett helyi adóra.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 133. § (3) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelmen
kívül hagyásával is engedélyezhetı, ha a
kérelmezı igazolja vagy valószínősíti, hogy az
adó azonnali vagy egyösszegő megfizetése
családi, jövedelmi, vagyoni és szociális
körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos
megterhelést jelent.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 133. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása,
illetve a kérelem teljesítése esetén a következı
pótlékokat kell felszámítani, valamint az a) és c)
pont alkalmazásakor határozatban közölni:
a) a magánszemély esedékesség elıtt
elıterjesztett kérelme esetén a kérelmet
elbíráló elsıfokú határozat keltének napjáig a
kérelem benyújtásának napján érvényes
jegybanki alapkamatnak megfelelı
mértékben,
b) a jogi személy, egyéb szervezet kérelme,
továbbá a magánszemélynek az esedékesség
idıpontja után benyújtott kérelme esetén
késedelmi pótlékot a kérelmet elbíráló
határozat jogerıre emelkedéséig, ha azonban
a fizetési könnyítést engedélyezik, csak az
elsıfokú határozat keltének napjáig,
c) a kérelem teljesítése esetén a fizetési
könnyítés idıtartamára az elsıfokú határozat
keltének napjától a kérelem benyújtásának
napján érvényes jegybanki alapkamatnak
megfelelı mértékben.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 133. § (5) a)-c)

Jegyzı, Fıjegyzı

A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást
érdemlı esetben mellızhetı. Az (5) bekezdés a)
és c) pontjában említett pótlékokra egyebekben a
késedelmi pótlékra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 133. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezı
határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 133. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A határozat rendelkezı részében fel kell hívni az
adózó figyelmét arra, hogy ha a kedvezmény
feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését
nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a

2003. évi XCII. törvény 133. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

tartozás járulékaival együtt egy összegben
esedékessé válik.
(K-V-MJV-FK-F)
Adómérséklés
A magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı
adótartozást, valamint a bírság- vagy
pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha
azok megfizetése az adózó és a vele együtt élı
közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan
veszélyezteti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 134. § (1), (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A pótlék- és bírságtartozást kivételes
méltányosságból mérsékelheti (elengedheti)
különösen akkor, ha annak megfizetése a
vállalkozási tevékenységet folytató
magánszemély, jogi személy vagy egyéb
szervezet gazdálkodási tevékenységét
ellehetetlenítené. A mérséklést az adótartozás
egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez
kötheti.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 134. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a
bíróság által még el nem bírált határozata
(végzése) jogszabálysértı, a határozatát
(végzését) az adózó terhére a határozat (végzés)
jogerıre emelkedésétıl számított egy éven belül,
az adózó javára az adómegállapításához való jog
elévüléséig módosítja vagy visszavonja. A
megállapításhoz, a visszaigényléshez való jog
elévüléséig módosítja vagy visszavonja a
határozatát (végzését) akkor is, ha azt törvény
elıírja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 135. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1) bekezdésben foglalt, az adózó terhére
történı módosítás korlátozása nem érvényesül,
ha
a) a bíróság a büntetıügyben hozott jogerıs
ítéletével megállapította, hogy az adózó
adókötelezettsége teljesítésével
összefüggésben csalást, illetve adócsalást
követett el,
b) a határozatot (végzést) hozó adóhatóság
dolgozója a kötelességét a büntetıtörvénybe
ütközı módon szegte meg úgy, hogy ez a
határozat (végzés) meghozatalát befolyásolta,
és ezt a bíróság büntetıügyben hozott jogerıs
ítélete megállapította,
c) az adózó rosszhiszemő volt.

2003. évi XCII. törvény 135. § (2) a)-c)

Jegyzı, Fıjegyzı

A határozat (végzés) módosítása és
visszavonása

(K-V-MJV-FK-F)
A rosszhiszemőséget bizonyítania kell.

2003. évi XCII. törvény 135. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 135. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fellebbezési határidıt akkor is megtartottnak
kell tekinteni, ha a határidıben benyújtott
fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezı szervnél terjesztették
elı.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 137. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fellebbezést az ügy összes iratával a
fellebbezés beérkezésének napjától számított 15
napon belül fel kell terjeszteni a felettes
szervhez, kivéve, ha a megtámadott határozatot
(végzést) visszavonja, illetıleg a fellebbezésnek
megfelelıen módosítja, kijavítja vagy kiegészíti.
A felterjesztés során az ügy eldöntéséhez
szükséges mértékben ismerteti a fellebbezésrıl
kialakított véleményét.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 137. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fellebbezési eljárás során hozott határozatot
(végzést) a fellebbezıvel és mindazokkal,
akikkel az elsıfokú határozatot (végzést)
közölték, írásban kell közölni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 139. §

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 140. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 141. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
Ha a határozata (végzése) jogszabálysértı,
melynek következtében az adózónak
visszatérítési igénye keletkezik, a visszatérítendı
összeg után a késedelmi pótlékkal azonos
mértékő kamatot fizet, kivéve, ha a téves
adómegállapítás az adózó vagy az
adatszolgáltatásra kötelezett érdekkörében
felmerült okra vezethetı vissza.
(K-V-MJV-FK-F)
Fellebbezés

Új eljárásra utasítás
A felettes szerve vagy a bíróság által elrendelt új
eljárásban kizárólag az új eljárás elrendelésére
okot adó körülményeket, illetıleg az ezekkel
összefüggı tényállási elemeket vizsgálhatja.
(K-V-MJV-FK-F)
Felügyeleti intézkedés
A felettes adóhatóság erre irányuló felhívásától
számított 15 napon belül köteles az iratokat
felterjeszteni.
(K-V-MJV-FK-F)

Súlyosítási tilalom a hatósági eljárásban
Ha a korábbi ellenırzés eredményeként
határozatot hoztak, a határozat jogerıre
emelkedésétıl, ha pedig az ellenırzés hatósági
eljárás megindítása nélkül befejezıdött, a
befejezéstıl számított egy éven túl olyan új
határozat, amely az adókötelezettséget, az adó
alapját, az adó összegét az adózó terhére
változtatja meg, még akkor sem hozható, ha az
alapeljárásban hozott határozatot a felettes
adóhatóság megsemmisítette és új eljárás
lefolytatását rendelte el, vagy a határozatot az
elsıfokú adóhatóság visszavonta.
(K-V-MJV-FK-F)
Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell
alkalmazni
a) a bíróság jogerıs ítéletében megállapított
adócsalás, illetve az adókötelezettség
teljesítésével összefüggésben elkövetett
csalás,
b) a bíróság által elrendelt új eljárás,
c) ha az ellenırzést az önkormányzati képviselıtestület határozata rendelte el.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 142. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 142. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Adózás rendje - A végrehajtási eljárás
Feladat, besorolás
A végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási
cselekmények foganatosításakor a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
rendelkezéseit alkalmazza, ha e törvény másként
nem rendelkezik. Az eredményes végrehajtás
érdekében mindazok a jogok megilletik, amit az
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtónak
biztosít. A végrehajtás lefolytatásához szükséges
adatok beszerzésére és kezelésére az 1994. évi
LIII. törvény 47. §-ának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F)

Jogszabály

Címzett

2003. évi XCII. törvény 144. §

Adóvégrehajtó

Lefolytatja a végrehajtást.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 146. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Eljár az adók módjára behajtandó köztartozás
jogosultnak megkeresése alapján magánszemély
esetében.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XCII. törvény 146. § (2)

Jegyzı

Eljáró hatóságok

A végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye
vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya
szerinti helyi bíróság mellett mőködı, az
ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló
bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 146. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A felettes szerve által alaki szempontból
felülvizsgált fizetési kötelezettséget megállapító
határozatot, illetıleg végrehajtható okiratot
(továbbiakban: megkeresést) a pályázat
nyerteséhez negyedévenként küldi meg. A
megkeresés továbbítását követı változásról a
pályázat nyertesét haladéktalanul értesíti. Amíg a
pályázat nyertese az eredménytelenségérıl nem
értesíti az adóhatóságot, a fizetésre kötelezett
személy belföldi vagyona ellen végrehajtási
cselekmény nem foganatosítható. Amennyiben a
pályázat nyertese az eljárás eredményességérıl a
megkeresés továbbításától számított 6 hónap
elteltével nem nyilatkozik, a fizetésre kötelezett
ingatlanára jelzálogjogot jegyezhet be.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 147. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Nem szükséges a pályázat nyertesének
igénybevétele akkor, ha a fizetésre kötelezett
személy a fizetési kötelezettség érvényesítésekor
belföldön tartózkodik és a fizetési kötelezettség
érvényesítésének egyéb akadálya sincsen,
továbbá akkor sem, ha a fizetésre kötelezett
személynek e törvény szerinti képviseleti
jogosultsággal rendelkezı belföldi
meghatalmazottja van.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 147. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 148. §

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 149. § (1) a)-b)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 149. § (2) a)-b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Végrehajtás alá vonható vagyontárgyak
A fióktelep útján folytatott tevékenységgel
összefüggésben keletkezett adótartozás
végrehajtása során a külföldi vállalkozás
valamennyi belföldön található vagyonára
végrehajtás vezethetı.
(K-V-MJV-FK-F)
Biztosítási intézkedések
Amennyiben valószínősíthetı, hogy a követelés
késıbbi kielégítése veszélyben van, biztosítási
intézkedésként végzéssel elrendeli
a) a pénzkövetelés biztosítását, illetve
b) meghatározott dolog zárlatát.
(K-V-MJV-FK-F)
Biztosítási intézkedés akkor rendelhetı el, ha
a) a fizetési kötelezettséget megállapító

határozat (végzés) még nem végrehajtható,
b) végrehajtható a határozat (végzés), de az
abban meghatározott teljesítési határidı még
nem telt le.
(K-V-MJV-FK-F)
A biztosítási intézkedésre a végrehajtási eljárás
során irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 149. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A biztosítási intézkedésként foganatosított
végrehajtási cselekményeket a végrehajtási
eljárás megindítása után nem kell megismételni.
A végrehajtási eljárás alapjául szolgáló határozat
megsemmisítése esetén a biztosítási intézkedést
fel kell oldani.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 149. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adótartozás megfizetésére az adózót, a 35. §
(2) bekezdése szerint az adó megfizetésére
kötelezett személyt (a továbbiakban együtt:
adós) felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén
a végrehajtást megindítja. A végrehajtási eljárás
a végrehajtási cselekmény foganatosításával
indul.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 150. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adótartozás behajtása érdekében a tartozást
megállapító vagy nyilvántartó adóhatóság a
végrehajtható okirat alapján a végrehajtás iránt
haladéktalanul intézkedik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 150. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 150/A. §

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 151. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtási eljárás megindítása

Átvezetés végrehajtás esetén
Amennyiben az adózó adószámláján az adózót
terhelı adótartozás mellett az egyes adónemeken
túlfizetést is nyilvántart, végrehajtási
cselekményként a túlfizetés összegét az általa
nyilvántartott tartozás erejéig elszámolja, és
ezzel egyidejőleg az adózót értesíti. Ha az
adózónak több adónemen áll fenn tartozása, a
túlfizetés összegét elıször a korábbi
esedékességő tartozásokra, azonos esedékességő
tartozások esetén a tartozások arányában kell
elszámolni.
(K-V-MJV-FK-F)
Visszatartási jog gyakorlása
Az általa felülvizsgált, az adózót megilletı
költségvetési támogatást (adó-visszaigénylést,
adó-visszatérítést), az általa nyilvántartott
adótartozás, adók módjára behajtandó

köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy a
vámhatóság, illetıleg más adóhatóság
megkeresésében közölt - vámhatóságot, más
adóhatóságot megilletı - tartozás összegéig
visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek
minısül.
(K-V-MJV-FK-F)
A visszatartásról az adózót az adóhatóság
végzéssel értesíti. Az adózó nyilatkozatában
feltüntetett tartozásra gyakorolt visszatartás
esetében végzés mellızésével, írásban értesíti az
adózót a visszatartás tényérıl.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 151. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Visszatartási jogának gyakorlását az adózó
kérelmére akkor mellızheti, ha a költségvetési
támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés)
elmaradása az adózó gazdálkodási tevékenységét
ellehetetlenítené.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 151. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nyilatkozat alapján visszatartott összegbıl a
törvény szerint a kiutalásra nyitva álló határidın
belül, ha pedig megkeresésre jár el, a végzés
jogerıre emelkedését követıen 15 napon belül
utalja át a jogosultnak az adózóval szemben
fennálló követelését.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 151. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az igényelt költségvetési támogatás (adóvisszaigénylés, adó-visszatérítés) összege az
adózót terhelı tartozások mindegyikére nem
nyújt fedezetet, azt elıször a nála nyilvántartott
tartozás kiegyenlítésére számolja el az
esedékesség sorrendjében, azonos esedékességő
adóknál a tartozás arányában, a fennmaradó
összeget pedig a követelések arányában utalja át.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 151. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az azonnali beszedési megbízást nem valós
tartalmú végrehajtható okirat alapján,
végrehajtható okirat hiányában vagy
végrehajtható okirat birtokában, de az
esedékesség idıpontja elıtt nyújtotta be, a
beszedési megbízás teljesítése napjától a
jogosulatlanul beszedett adó visszatérítése
napjáig a késedelmi pótlékkal azonos mértékő
kamatot fizet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 152. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az adóst megilletı járandóságot (kifizetést),
a hitelintézetnél kezelt összeget, illetıleg
követelést vonja végrehajtás alá, és a munkáltató,

2003. évi XCII. törvény 153. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Végrehajtás munkabérre, bankszámlára

kifizetı, hitelintézet, valamint más személy
felhívása ellenére a levonást, átutalást,
megfizetést elmulasztja, vagy nem a
jogszabályban elıírtaknak megfelelıen teljesíti,
határozattal kötelezi a levonni, átutalni,
megfizetni elmulasztott összeg erejéig az
adótartozás megfizetésére. A határozatban
foglalt teljesítési határidı elteltével az
adóvégrehajtási szabályok szerint intézkedik a
tartozás behajtása (végrehajtása) iránt.
(K-V-MJV-FK-F)
Végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyakra
Amennyiben a végrehajtást a vállalkozási
tevékenységet végzı adózó üzemi, illetve üzleti
tevékenységéhez szükséges gépjármővére
folytatják, a végrehajtást a törzskönyv
lefoglalásával foganatosítja. Ha az ezt követı 6
hónapon belül az adózó az adótartozását nem
fizeti meg, a gépjármő forgalmi engedélyét is
lefoglalja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 154. §

Adóvégrehajtó

Az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az
ingatlanügyi hatóságot.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 155. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ingatlan-végrehajtásnak az (1) bekezdés
alapján nincs helye, az adótartozás erejéig az
adózó ingatlanán jelzálogjog illeti meg. A
jelzálogjog bejegyzése végett megkeresi az
ingatlanügyi hatóságot.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 155. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben egyidejőleg ingófoglalást és
ingatlan-végrehajtást foganatosított, az ingatlan
értékesítésére abban az esetben kerülhet sor, ha
az ingófoglalás eredménytelen volt vagy abból a
tartozás elıreláthatóan nem egyenlíthetı ki. A
végrehajtás alá vont ingóságot, illetve ingatlant
a) rendszerint árverésen, elektronikus árverésen
vagy nyilvános pályázat útján (a
továbbiakban: árverés), illetve
b) árverésen kívüli eladással kell értékesíteni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az árverési hirdetményt az árverést megelızı 5.
napig kell kifüggeszteni. A pályázati, illetıleg az
árverési hirdetményt a hivatalos internetes
honlapján, illetıleg ezzel egyidejőleg a Magyar
Bírósági Végrehajtói Kamara hivatalos lapjában
közzéteszi. Az elektronikus árverési hirdetményt
kizárólag a hivatalos internetes honlapján az
Elektronikus Árverési Felületen a közzétételhez
főzıdı jogkövetkezményekkel teszi közzé.

2003. évi XCII. törvény 156. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
Ingó- és ingatlanfoglalás esetén - ha az árverés
sikertelen volt, vagy ha a becsérték
megállapítása és az árverés között a végrehajtási
eljárás szüneteltetése, felfüggesztése, illetıleg
igényper megindítása folytán legalább 3 hónap
eltelt - a becsértéket módosíthatja. Módosítja a
becsértéket az árverés vagy a nyilvános pályázat
közzétételéig akkor is, ha a becsérték
megállapítása és az árverés vagy a nyilvános
pályázat közzététele között az értékesítendı
ingóság vagy az ingatlan forgalmi értékében
jelentıs változás állott be.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156. § (3)

Adóvégrehajtó

Az 1994. évi LIII. törvény 125. §-ának (2)
bekezdése, valamint 156. §-ának (5) bekezdése
szerinti vételár-különbözet megfizetésére az
árverési vevıt határozattal kötelezi. Az árverési
vevı fizetési kötelezettségét megállapító jogerıs
határozat az adóigazgatási eljárásban
végrehajtható okirat.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ingóság árverése során a Vht. 122. §-ának
(4) bekezdését, 132/B-132/G. §-át és 133. §-ának
(4) bekezdését nem alkalmazza.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ingatlan árverése során a Vht. rendelkezéseit
a következı eltérésekkel alkalmazza:
a) nem alkalmazható a Vht. 143. §-ának j) és l)
pontja, 145/A-145/C. §-a, 146. §-ának (4)
bekezdése, 147. §-a (1) bekezdésének
harmadik mondata, 147. §-a (2) bekezdésének
második mondata, 147. §-a (5) bekezdésének
harmadik mondata, 149. §-a (1) bekezdésének
második mondata, 152. §-ának (4) bekezdése,
153. §-ának (4) bekezdése, 155. §-ának b)
pontja és 157. §-ának (5) bekezdése;
b) a második árverést akkor nem kell
megtartani, ha az árverési vevı a második
árverés megkezdése elıtt befizette a vételárat
(vagy átutalta és az arról szóló terhelési
értesítıt az adóhatóságnak bemutatta vagy
másolatát átadta) és megtérítette a második
árverés kitőzésével felmerült költséget.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az árverési vevı, illetıleg elektronikus árverés
esetén az elektronikus árverezı adóazonosító
jelét az adótitokra vonatkozó szabályoknak
megfelelıen kezeli.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az EÁF-en közzétett elektronikus árverési
hirdetményben utal arra, hogy árverezni
kizárólag elektronikus úton lehetséges. A
folyamatban lévı elektronikus árveréssel
összefüggı minden cselekményt és információt
az EÁF-en keresztül végez, illetıleg tesz közzé.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az árverés nyertesét e tényrıl elektronikus úton
az elektronikus árverés lezárultát követıen
haladéktalanul értesíti. Az elektronikus értesítés
tartalmazza, hogy a nyertes az értesítést követı 8
napon belül köteles megjelenni az árverést
lebonyolító adóhatóságnál és a vételárat
elektronikus úton megfizetni vagy igazolni, hogy
a vételárat átutalási megbízás vagy postai
készpénz átutalási megbízás útján megfizette.
Egyidejőleg postai úton is értesíti a nyertest az
elektronikus értesítésben közöltekrıl.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156/A. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben az árverés nyertese a vételárat
azonosítható módon megfizette, de az ingóságot
legkésıbb a postai értesítés átvételét követı 15
napig nem vette át, az ingóságot Polgári
Törvénykönyvrıl szóló törvény felelıs ırzésre
vonatkozó szabályai szerint 90 napig megırzi. A
felelıs ırzéssel kapcsolatban felmerült költségek
megfizetésére határozatban kötelezi az árverés
nyertesét. A megfizetésre kötelezı határozat az
adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156/A. § (10)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a ki nem fizetett ingóságot alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó
elektronikus árverezı ajánlott, az a fizetést
elmulasztó elektronikus árverezıt a vételárkülönbözet megfizetésére határozattal kötelezi.
A fizetést elmulasztó elektronikus árverezı
mentesül a vételár-különbözet megfizetése alól,
ha a részére postai úton küldött értesítést e
törvény rendelkezései alapján kellett
kézbesítettnek tekinteni, és a kézbesítési vélelem
megdöntésére irányuló kérelmének helyt ad. Ez
esetben a fizetésre kötelezı határozatot
visszavonja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 156/A. § (11)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adóhatóság és az adós a végrehajtási eljárás
során az önkormányzat képviselı-testületének
hozzájárulásával az adós vagyonából lefoglalt
ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon-,
kezelıi jogának az önkormányzat javára történı
átruházására - a kikiáltási árnak megfelelı
értékben - egyezséget köthet, ha a vagyontárgy

2003. évi XCII. törvény 157. §

Jegyzı, Fıjegyzı

valamely önkormányzati feladat ellátását
természetben szolgálja. Az egyezségben szereplı
összegben az önkormányzat költségvetését
megilletı adótartozás megfizetettnek minısül.
(K-V-MJV-FK-F)
Az 1994. évi LIII. törvény 114. §-a szerinti
értesítésben a zálogjogosultnak arról ad
tájékoztatást, hogy a zálogjogból fakadó igény
bírósági végrehajtási eljárás keretében
érvényesíthetı, és az erre vonatkozó kérelem az
értesítés kézhezvételét követı 8 munkanapon
belül terjeszthetı elı az adós lakóhelye
(székhelye) szerinti helyi bíróságnál.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 158. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 160. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Negyedévenként, a negyedévet követı hó 15.
napjáig keresi meg az adóhatóságot behajtás
végett, ha a köztartozás összege meghaladja az
5000 forintot; szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatban
akkor, ha a köztartozás összege eléri vagy
meghaladja a 3000 forintot. Amennyiben a
hátralék késıbbi megfizetése veszélyeztetett, az
adóhatóság soron kívül is megkereshetı
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást
kérı és a fizetésre kötelezett azonosításához
szükséges adatokat, a tartozás jogcímét, a fizetési
kötelezettséget elrendelı határozat (végzés)
számát, jogerıre emelkedésének idıpontját, a
teljesítési határidıt, a tartozás összegét és
esetleges járulékait, valamint annak a
jogszabálynak a pontos megjelölését, amely az
adók módjára való behajtást lehetıvé teszi. Ha a
behajtást kérıt törvény valamely végrehajtási
cselekmény foganatosítására kötelezi, annak
megtörténtét a megkeresésben igazolni kell.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A behajtási eljárást csak pontos - szükség esetén
kiegészített - adatok alapján indítja meg.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtási eljárás felfüggesztése és
szünetelése
Az adós kérelmére vagy felettes szerve
rendelkezésére a határozat (végzés) végrehajtását
felfüggeszti, ha a fizetési kötelezettséget elıíró
határozat (végzés) megváltoztatása vagy
megsemmisítése várható.
(K-V-MJV-FK-F)
Végrehajtás megkeresésre

A behajthatatlan tartozásról a behajtást kérıt
tájékoztatja. A végrehajtás során felmerült ki
nem egyenlített költségeket megállapítja, melyet
a behajtást kérıkkel követelésarányosan visel.
Az eredménytelen felszólítást követıen
határozattal kötelezi a behajtást kérıt a költségek
megfizetésére.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adók módjára behajtott összeget
haladéktalanul átutalja a köztartozás
jogosultjának. Amennyiben a behajtott összeg a
fizetésre kötelezettet terhelı tartozások
mindegyikére nem nyújt fedezetet, a bevételt a
különbözı tartozások arányában számolja el, és
utalja át a megkeresı hatóságnak.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adók módjára behajtandó köztartozásra az
ingatlanon történı jelzálogjog-alapítás
kivételével a végrehajtási eljárás szabályait kell
alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adók módjára behajtandó köztartozásra
fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a
tartozást nem mérsékelheti illetıleg - a
szabálysértési helyszíni bírság kivételével - nem
minısítheti behajthatatlannak.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

Nem kell alkalmazni az e § alatti szabályokat a
központi költségvetés terhére kifizetett azon
összeg vonatkozásában, amely összeg az állami
kezességvállalás miatt vált a tartozás
kötelezettjének az állammal szemben fennálló
tartozásává - ideértve a kezességvállalási díjat is
- és amely összeget adók módjára kell behajtani.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 161. § (10)

Jegyzı, Fıjegyzı

Végrehajtható vagyon hiányában az adózó
adótartozását behajthatatlannak minısíti és
végrehajthatóvá válásáig, illetve a
végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a
jogcímen tartja nyilván.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 162. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A behajthatatlanság címén nyilvántartott
adótartozást újból végrehajthatónak minısíti, ha
a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül
az adótartozás végrehajthatóvá válik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 162. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Behajthatatlan adótartozás törlése

Az (1) bekezdésben megállapított feltétel
hiányában is nyilvántarthatja behajthatatlanként
a 10 000 forintot meg nem haladó adótartozást,
ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés
megtétele a tartozással arányban nem álló
költségeket eredményezne. Ezen
adótartozásokról külön nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 162. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A költségekrıl végzést hoz, amelynek összege
ingó- és ingatlan-végrehajtás esetén nem lehet
kevesebb 5000 forintnál.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 163. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a biztosítási intézkedést elrendelı
végzést a végrehajtási kifogást elbíráló felettes
szerv megsemmisíti, a biztosítási intézkedéssel
felmerült költségeket viseli.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 163. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 164. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A végrehajtás költsége

Elévülés
(3) Ha az adómegállapításhoz való jog
elévülését követıen az adóhatóság vagy a
felettes szerv megállapítja, hogy az
adómegállapítás részben vagy egészben
jogszabálysértı, akkor az adótartozás
végrehajtásához való jog elévülési idején belül a
jogszabálysértı adómegállapítás tekintetében az
adóvégrehajtáshoz való jogot korlátozza vagy
megszünteti.
(K-V-MJV-FK-F)

Adózás rendje - Jogkövetkezmények
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Késedelmi pótlék
Kivételes méltánylást érdemlı körülmény esetén
az adóhiányt megállapító határozatban hivatalból vagy kérelemre - az adó
esedékességének napjánál késıbbi idıpontot is
megállapíthat a pótlékfizetés kezdı napjaként.
Az adóhiány késedelmi pótléka az eredeti
esedékességtıl az ellenırzésrıl felvett
jegyzıkönyv keltéig, de legfeljebb 3 évre
számítható fel. Az adóhiány után felszámított
késedelmi pótlék alapja nem csökkenthetı az
ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, az
esedékesség idıpontjában más adóval
kapcsolatban fennálló túlfizetés összegével.

2003. évi XCII. törvény 165. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
A késedelmi pótlék felszámítása során a pótlék
alapját adónként külön-külön kell figyelembe
venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják
nyilván. A késedelmi pótlék alapját csökkenteni
kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott,
az esedékesség idıpontjában más adóval
kapcsolatban fennálló túlfizetés összegével
(nettó pótlékszámítás) A nettó pótlékszámításnál
figyelmen kívül kell hagyni azt a tartozást,
amelyre fizetési könnyítést engedélyeztek.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 167. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Összehasonlítja az adózó bevallását, igénylését,
illetve a határozattal elıírt kötelezettségét a
befizetett, a visszaigényelt adóval, adóelıleggel,
és ennek alapján a késedelmi pótlékot
megállapítja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 167. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hivatalból vagy kérelemre törli a tévesen
felszámított késedelmi pótlékot.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 167. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 168. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 171. § (1), (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Önellenırzési pótlék
Az önellenırzési pótlék kérelemre akkor
mérsékelhetı, ha az adózó tévedését olyan
körülmények bizonyításával menti ki, amelyek
egyébként megalapoznák a bírságmérséklést is.
(K-V-MJV-FK-F)
Adóbírság
Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást
érdemlı körülmény esetén hivatalból vagy
kérelemre mérsékelhetı, illetıleg kiszabása
mellızhetı, ha a körülményekbıl
megállapítható, hogy az adózó, illetve intézkedı
képviselıje, alkalmazottja, tagja vagy
megbízottja az adott helyzetben a tıle elvárható
körültekintéssel járt el. Az adóbírság
mérséklésénél az eset összes körülményét
mérlegelni kell, különösen az adóhiány
nagyságát, keletkezésének körülményeit, az
adózó jogellenes magatartásának
(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát,
gyakoriságát.
Nincs helye az adóbírság mérséklésének, sem
hivatalból, sem kérelemre, ha az adóhiány a
bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek,
nyilvántartások meghamisításával,
megsemmisítésével függ össze.
(K-V-MJV-FK-F)

Mulasztási bírság
Magánszemély adózó 200 ezer forintig, más
adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási
bírsággal sújtható az e bekezdésben felsoroltak
esetén.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 172. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adózó 1 millió forintig terjedı mulasztási
bírsággal sújtható az e bekezdésben foglaltak
esetén.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 172. § (2)-(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti késedelem
esetén nincs helye mulasztási bírság
megállapításának, ha az adózó késedelmét annak
igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 172. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A bejelentkezési, bejelentési,
változásbejelentési, bevallási, adatszolgáltatási,
bankszámlanyitási, bizonylat kiállítási
kötelezettség elmulasztása, továbbá a számviteli
törvény szerinti pénzkezelési szabályok
megsértése esetén a mulasztási bírság
megállapításával egyidejőleg az adózót határidı tőzésével - teljesítésre hívja fel. A
kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidı
tőzésével megállapítani, ha a teljesítésre
kötelezı, elızı határozatban elıírt határidıt az
adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése
esetén az e bekezdés elızı mondata alapján
kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhetı.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 172. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hibásan benyújtott bevallás esetén a
magánszemély 20 forintig, más adózó 100 ezer
forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 172. § (10)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az e törvényben, adótörvényben, illetıleg e
törvények felhatalmazásán alapuló más
jogszabályban megállapított kötelezettségnek az
e §-ban nem szabályozott megszegése miatt a
magánszemély adózót 50 ezer, más adózót 100
ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal
sújtható.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 172. § (15)

Jegyzı, Fıjegyzı

A mulasztási bírság kiszabásánál- különös
tekintettel a (4) és (5) bekezdésben
meghatározott esetekre - mérlegeli az eset összes
körülményét, az adózó jogellenes
magatartásának (tevékenységének vagy

2003. évi XCII. törvény 172. § (18)

Jegyzı, Fıjegyzı

mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt,
hogy az adózó, illetve intézkedı képviselıje,
alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott
helyzetben a tıle elvárható körültekintéssel járt-e
el. A körülmények mérlegelése alapján a
mulasztás súlyához igazodó az adózási
érdeksérelemmel arányos bírságot szab ki, vagy
a bírság kiszabását mellızi.
(K-V-MJV-FK-F)
Nyomtatványok
Az adókötelezettségek teljesítéséhez
nyomtatványt, elektronikus őrlapot
rendszeresíthet különösen a bejelentésre, a
bevallásra, az adatszolgáltatásra, a bevallás
kiegészítésére szóló felhívásra tett nyilatkozatra,
az önellenırzésre, az adófizetésre, átvezetésre és
az adófolyószámla egyeztetésére nyomtatványt,
elektronikus őrlapot rendszeresíthet.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 175. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fizetési meghagyást, a fizetési felszólítást és
az adóívet nyomtatványon is kiadhatja.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 175. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A gépjármőadót az e törvény 3. számú
mellékletének g) pontjában meghatározott
adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg
kivetéssel.
(K-V-MJV-FK)

2003. évi XCII. törvény 176. § (1) a)

Jegyzı

Feladata a termıföld bérbeadásából származó
jövedelem (ideértve a földjáradékot is)
adóztatása.
(K-V-MJV-F)

2003. évi XCII. törvény 176. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az Áht. szerint a helyi önkormányzatok nettó
finanszírozása hatálya alá tartozó külön
jogszabályban szabályozott illetményszámfejtési
feladatokat ellátó munkáltatónak és a kifizetınek
az e törvényben a munkáltatóra, a kifizetıre
elıírt kötelezettségek közül az elszámolt
összeget terhelı adó, adóelıleg levonását,
befizetését, bevallását az Áht.-ben és a
végrehajtására kiadott rendeletekben
meghatározottak szerint kell teljesíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2003. évi XCII. törvény 176. § (11)

Jegyzı, Fıjegyzı

2003. évi XCII. törvény 179. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések

Az eljárás költségei
Ha törvény másként nem rendelkezik, az
adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit
viseli, kivéve a lefoglalt dolog elszállításának és

megırzésének és a végrehajtás költségeit.
(K-V-MJV-FK-F)
Az (1) és (2) bekezdésben foglalt költségekrıl
az adóhatóság határozatában (végzésében)
rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi XCII. törvény 179. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Egyéb adóügyi feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Egyéb adóügyi feladatok
Külön jogszabály rendelkezése alapján, az
ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére
kiállítja, illetıleg megküldi az adó- és
értékbizonyítványt.
(K-V-MJV-FK)
A költségmentesség engedélyezésének alapjául
szolgáló - a helyi önkormányzat hatáskörébe
tartozó adók vonatkozásában - adóigazolást állít
ki.
(K-V-MJV-FK-F)
Szerencsejáték-szervezı tevékenység
folytatásához hatósági igazolást ad ki.
(K-V-MJV-FK)

Címzett

1991. évi XX. törvény 140. § (2) d)
1990. évi XCIII. törvény 101. §

Jegyzı

2/1968. (I. 24.) IM rendelet 5. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

1991. évi XXXIV. törvény 2. § (4) b)

Jegyzı

Illetékkel kapcsolatos feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1)
bekezdésében foglaltaktól eltérıen az
esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték
és a mulasztási bírság összegét határozatban
közli az ügyféllel, azzal hogy az eljárási illetéket
a határozat kézhezvételétıl számított 8 napon
belül az adóhatóság illetékbeszedési számlájára
mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így
meg nem fizetett illetéket és a mulasztási
bírságot behajtja.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi XCIII. törvény 73. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A külföldi célra kért, tényt bizonyító, adatot
rögzítı vagy egyéb tartalmú iratot az illeték
megfizetése nélkül köteles kiállítani és a
fizetendı illeték összegét
a) ha az irat szabályszerő továbbítása külföldre
diplomáciai úton történik, az irat
megküldésével egyidejőleg a külpolitikáért
felelıs miniszterrel,
b) minden más esetben - ha jogszabály másként
nem rendelkezik - lelet útján az illetékes
állami adóhatósággal közölni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi XCIII. törvény 73. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése
nélkül nyújtja be, az eljárás megindításakor,
elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az
1990. évi XCIII. törvény 73. § (6) bekezdésében
meghatározott határidı eredménytelen leteltét
követıen - postai úton elıterjesztett beadvány
esetén postai úton, elektronikus úton
kezdeményezett eljárások esetén elektronikus
úton is - az ügyfelet figyelmezteti az illeték
megfizetésére azzal, hogy ha
a) a megfizetni elmulasztott illetéket
illetékbélyegben kellett leróni, akkor
illetékbélyegben, postai úton történı felhívás
esetén válasz-levelezılapon,
b) egyéb fizetési mód esetén átutalással vagy
készpénzzel 8 napon belül nem fizeti meg, az
1990. évi XCIII. törvény 82. §-ban említett
mulasztási bírságot is meg kell fizetnie. A
figyelmeztetés megtörténtét, illetıleg a
felhívás elküldését az iraton fel kell jegyeznie,
illetıleg az ügyféllel igazoltatnia kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél az 1990. évi XCIII. törvény 73/A.
§ (1) bekezdésben meghatározott határidıben
illetékfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
az illetékhiányról leletet kell készítenie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárást kezdeményezı iratra ragasztott
illetékbélyeget felülbélyegezéssel értékteleníti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi XCIII. törvény 74/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2) bekezdés
b) pontjában szabályozott illetékfizetés esetén az
eljárási illetéket megfizetettnek kell tekintenie, a
bizonylatot pedig az ügyirathoz kell csatolnia.
(V-MJV-FK)

1990. évi XCIII. törvény 74/A. § (3)

Körzetközponti jegyzı

A házipénztárba befizetett illetékrıl az ügyfél
számára számviteli bizonylatot kell kiállítania és
a befizetett illetékrıl nyilvántartást kell vezetnie,
amelynek tartalmaznia kell a vagyonszerzı
nevét, lakóhelyét (székhelyét) és az illeték
összegét. A nyilvántartás alapján
készpénzátutalási megbízással naponta fizeti
meg az illetéket az illetékes állami adóhatóság
illetékbeszedési számlája javára. A
bankkártyával megfizetett, valamint a
házipénztárba befizetett illetékrıl hetente
kimutatást készít a vagyonszerzı nevének,
lakóhelyének (székhelyének) és a befizetett
összeg feltüntetésével és azt a tárgyhetet követı
hét 5. napjáig az illetékes állami adóhatósághoz
eljuttatja.

1990. évi XCIII. törvény 76. § (2)

Körzetközponti jegyzı

(V-MJV-FK)
Az eljárási illeték megfizetése és a megfizetés
ellenırzése az okmányirodáknál
Az ügyfél által a kérelem benyújtásával
egyidejőleg átadott feladóvevényt érvényteleníti
a kérelem benyújtása dátumának, a
kérelemazonosító, valamint a hatóság
bélyegzılenyomatának és az ügyintézı
aláírásának feltüntetésével. A feladóvevényt a
kérelemhez csatolja. Hiányos befizetés esetén a
(4) bekezdésben meghatározott módon jár el.
(V-MJV-FK)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (1)

Körzetközponti jegyzı

A mellékletben meghatározott adatállományt
naponta megküldi a Központi Hivatalnak.
(V-MJV-FK)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Hiányos befizetés esetén, valamint, ha a
Központi Hivatal értesítése szerint a megfizetés
nem, vagy csak részben történt meg,
haladéktalanul felhívja az ügyfelet, hogy 8 napon
belül fizesse meg az eljárási illetéket. A fizetési
kötelezettség mértékérıl, módjáról és
határidejérıl, valamint a mulasztás
jogkövetkezményérıl az ügyfelet egyidejőleg
tájékoztatja. A hiánypótlási felhívással
egyidejőleg készpénz-átutalási megbízást ad át
vagy küld az ügyfél részére. A tájékoztatás,
felhívás megtörténtét a kérelemre felvezeti,
illetıleg a Központi Hivatal értesítése alapján
történı hiánypótlás esetén a nyilvántartásban
rögzíti.
(V-MJV-FK)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (4)

Körzetközponti jegyzı

Az eljárási illeték hiánypótlási felhívásra történı
megfizetésének ellenırzése iránt a felhívás
ügyfél általi kézhezvételétıl számított 8 nap
elteltével a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. §
(3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha a
Központi Hivatal értesítése szerint a megfizetés
nem, vagy csak részben történt meg, az
illetékhiányról leletet állít ki.
(V-MJV-FK)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (5)

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben az okmányirodánál
kezdeményezett eljárás illetékét az ügyfél az
eljárás megindításával egy idıben bankkártyával
fizeti meg - feltéve, hogy annak feltételei
fennállnak -, akkor a befizetést igazoló bizonylat
egy példányát a kérelemhez kell csatolja.
(V-MJV-FK)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 3. §

Körzetközponti jegyzı

Amennyiben az okmányirodánál
kezdeményezett eljárás illetékét az ügyfél az

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4. § (1)

Körzetközponti jegyzı

eljárás megindításával egy idıben házipénztárba
készpénzzel fizeti meg - feltéve, hogy annak
feltételei fennállnak -, a kérelemhez csatolni kell
a bevételi pénztárbizonylatot. A bevételi
pénztárbizonylatot eljárásonként állítja ki,
kivéve, ha az ügyfél több, azonos ügytípusba
tartozó ügyet indít. Ez utóbbi esetben
ügytípusonként állítja ki a bevételi
pénztárbizonylatot.
(V-MJV-FK)
Naponta egyezteti a bevételi pénztárbizonylat
alapján bevételezett illeték összeget az
illetékköteles ügyirat után fizetendı eljárási
illeték összegével.
(V-MJV-FK)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4. § (2)

Körzetközponti jegyzı

Az ellenırzést és az eltérések rendezését
követıen a Kincstár által vezetett 1003200001012107 számú Eljárási illetékbevételi
számlára naponta fizeti be a házipénztárba
befizetett eljárási illetéket.
(V-MJV-FK)

1990. évi XCIII. törvény 73. § (2) b)
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4. § (3)

Körzetközponti jegyzı

Az illetékköteles kérelem - kivéve a másolat,
kivonat iránti és a felügyeleti intézkedés iránti
kérelmet - beérkezésével egyidejőleg
kötelezettségként elıírja a fizetendı eljárási
illeték összegét az adózó folyószámláján
(adószámla), és a kérelem beérkezésétıl
számított 10. munkanapon ellenırzi az eljárási
illetéknek az adóhatóság által közzétett
illetékbeszedési számlára történı megfizetését.
(K-V-MJV-FK-F)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A befizetéseket az esedékesség sorrendjében,
azonos esedékesség esetében a tartozás
arányában számolja el az egyes
kötelezettségekre.
(K-V-MJV-FK-F)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben észleli, hogy az eljárási illetéket
nem, vagy nem teljes összegben fizették be, a
hiányzó illeték összegét - a mulasztási bírsággal
együtt - határozatban (több azonos esedékességő
ügy esetén is egy határozatban) közli az
ügyféllel, azzal, hogy amennyiben fizetési
kötelezettségének a határozat kézhezvételétıl
számított 8 napon belül eleget tesz, akkor a
mulasztási bírságot nem kell megfizetnie.
(K-V-MJV-FK-F)

1990. évi XCIII. törvény 73. § (3)
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az ügyfél a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet

1990. évi XCIII. törvény 73. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az eljárási illeték megfizetése és a megfizetés
ellenırzése az elsıfokú adóhatóságnál

5. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének az
ott megjelölt határidın belül nem tesz eleget, a
határozat jogerıre emelkedését követıen
intézkedik az eljárási illeték és a mulasztási
bírság végrehajtása iránt.
(K-V-MJV-FK-F)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (4)

Ha az ügyfél az eljárási illetéket a határozat
kézhezvételétıl számított 8 nap elteltével a
mulasztási bírság nélkül fizeti meg, akkor a
határozat jogerıre emelkedését követıen
intézkedik a mulasztási bírság végrehajtása iránt.
(K-V-MJV-FK-F)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus úton kezdeményezett eljárásért
járó illeték megfizetésének ellenırzésére az
elektronikus közigazgatási ügyintézésrıl és a
kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 193/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet 39. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy az illeték elızetes
megfizetése esetén elektronikus úton megkeresi
a Kincstárt a pénzügyi elszámolás tényleges
megtörténtének visszaigazolása érdekében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus úton kezdeményezett eljárás
illetéke megfizetésének ellenırzéséhez
szükséges intézményazonosító kiadása iránt,
valamint az állományszerkezet és az állomány
átadásához-átvételéhez szükséges
információrendszerre vonatkozó információk
átadása érdekében legalább az elektronikus
ügyintézést lehetıvé tévı jogszabály
hatálybalépését megelızı 30 nappal korábban
megkeresi a Kincstárt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 7. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus úton kezdeményezett eljárás
utáni illeték megfizetésének ellenırzése

Az illetékbevételi számlára fizetett összegek
visszatérítése
Amennyiben megállapítja, hogy az ügyfél több
illetéket fizetett, mint amennyi járt volna, a
túlfizetés visszatérítését átiratban közli az ügyfél
lakóhelye szerint illetékes állami adóhatósággal..
Az értesítés egy példányát az ügyfél részére is
megküldi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Egyéb ingatlan, vagyon
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Egyéb ingatlanokkal és vagyonnal kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Nyilatkozik arról a kérdésrıl, hogy a külföldi
ingatlanszerzése önkormányzati érdeket sért-e.
Köteles a nyilatkozatot 15 napon belül megadni.
(K-V-MJV-FK-F)

7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (3)

Polgármester,
Fıpolgármester

Forgalomképtelennek és korlátozottan
forgalomképesnek nyilváníthat törzsvagyona
körébıl ingatlan és ingó dolgot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 79. § (2) a)-b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes
feltételeit rendeletében határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 79. § (2) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A tulajdonost megilletı jogok gyakorlásáról
rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 80. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Meghatározott vagyontárgy vagy vagyonrész
elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való
bevitelét, illetıleg más célú hasznosítását
rendeletében helyi népszavazáshoz kötheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 80. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi önkormányzat tulajdonában lévı
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes
vagyonának rendeletében meghatározott körére
az önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódva vagyonkezelıi jogot létesíthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 80/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A vagyonkezelıi jogot vagyonkezelési
szerzıdéssel ruházhatja át jogi személyre,
illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezetre (a továbbiakban együtt:
vagyonkezelı). A hatáskörébıl nem ruházhatja
át a vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl,
tartalmának meghatározásáról hozandó döntés.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 80/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az államháztartásról szóló törvényben (Áht.)
szabályozott nyilvános pályázat kiírása elıtt az
önkormányzat köteles vagyonértékelést
végeztetni. A vagyonkezelıi jogot valós értéken
- a közfeladat ellátásának garanciáit is
figyelembe véve - a legelınyösebb ajánlattevı
részére ruházhatja át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 80/A. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Más helyi önkormányzattól a korlátozottan
forgalomképes és forgalomképes vagyonának
vagyonkezelıi jogát kijelöléssel megszerezheti.

1990. évi LXV. törvény 80/A. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A vagyonkezelıi jog megszerzésének,
gyakorlásának és a vagyonkezelés
ellenırzésének részletes szabályait rendeletében
szabályozza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 80/B. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Fel kell fektetni és folyamatosan vezetni kell az
önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlanvagyonról - ideértve a közös tulajdont és
a társasháztulajdont is - a rendelet melléklete
szerinti ingatlanvagyon katasztert.
(K-V-MJV-FK-F-M)

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program
alapján a kataszterbıl adatokat szolgáltatnak - a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai
útján - a Központi Statisztikai Hivatal, valamint
törvényben vagy kormányrendeletben
felhatalmazott állami szerv részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kötelezı és önként vállalt önkormányzati
feladatok ellátásának elısegítése, valamint a
foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaságés a területfejlesztési célkitőzések megvalósítása
érdekében ingyenesen juttatott ingatlant
értékesítheti. Ha az értékesítésre a tulajdonba
adástól számított 5 éven belül kerül sor, köteles
az eladási árból befolyt összeg 50%-át a KVInek átutalni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

E törvény hatályba lépésétıl számított 90 napon
belül bírósághoz fordulhat az 1993. augusztus 4e és 1995. december 31-e között önkormányzati
beruházásból létesített gázközmő-vagyonnal
kapcsolatos igénye rendezésére, ha nincs
feltüntetve e törvény 1. számú mellékletében és
az 1-5. § alapján igényt kíván érvényesíteni az
állammal szemben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2002. évi LXIII. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

2002. évi LXIII. törvény 8. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

2001. évi LXIV. törvény 86. § (4)

Képviselı-testület
Közgyőlés

Bírósághoz fordulhat továbbá:
a) a közös önkormányzati beruházásoknál a
járandóságok megosztása, valamint
b) a szétválással, kiválással létrejött új település
önkormányzata és az eredeti jogosult
önkormányzat között a járandóság szétosztása
kérdésében.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az 1998. január 1-je elıtt hatályos jogszabályok
alapján mőemlék, mőemlék jellegő, városképi
jelentıségő kategóriában védett ingatlanok

tekintetében második illetve harmadik helyen
elıvásárlási jog illeti meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Iratkezelés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok
Köteles a hivatalba érkezett és az ott készített
iratokat az érkezés, illetve a keletkezés
idıpontjában nyilvántartásba venni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles gondoskodni a nyilvántartás és az ahhoz
kapcsolódó - az irattári anyag áttekinthetıségét
szolgáló - ügyviteli segédletek levéltári célra is
használható vezetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles gondoskodni arról, hogy az ügyintézés
során a selejtezhetı, valamint a maradandó
értékő, s ezért nem selejtezhetı iratokat az
irattári terv megfelelı tételébe sorolják be, a tétel
jele az iraton fel legyen tüntetve, és az a
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles gondoskodni a hivatalban keletkezı,
nem selejtezhetı iratok készítésekor azok tartós
megırzését lehetıvé tevı eszközökrıl,
anyagokról és eljárások alkalmazásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) d)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles az elintézett ügyek iratait - az irattári
terv szerinti rendszerezés és válogatás
pontosságának ellenırzése mellett - irattárában
elhelyezni, s irattári anyagának szakszerő és
biztonságos megırzésérıl, valamint használatra
bocsátásáról gondoskodni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) e)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles irattári anyagának selejtezhetı részét, az
irattári tervben megjelölt irattári ırzési idı letelte
után, a szerv nem selejtezhetı iratainak
átvételére jogosult közlevéltár engedélyével
kiselejtezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) f)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles a nem selejtezhetı irattári tételekbe
tartozó iratokat a kapcsolódó nyilvántartásokkal
és segédletekkel együtt saját költségén az
illetékes közlevéltárnak átadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) g)

Jegyzı, Fıjegyzı

Elektronikus iratkezelés esetén kizárólag olyan
iratkezelési szoftvert alkalmazhat, amely a külön
jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelel és tanúsítvánnyal rendelkezik
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felelıs az 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1)
bekezdésben meghatározott követelmények
teljesítéséért, valamint az iratok szakszerő és
biztonságos megırzésére alkalmas irattár
kialakításáért és mőködtetéséért, továbbá az
iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai
és személyi feltételek biztosításáért, valamint a
megfelelı tanúsítvánnyal rendelkezı iratkezelési
szoftver használatáért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki az
illetékes közlevéltárral és a területileg illetékes
közigazgatási hivatallal egyetértésben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXVI. törvény 10. § (1)
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Meghatározza - a miniszter egyetértésével - a
közlevéltár illetékességét a köziratnak nem
minısülı levéltári anyagot illetıen.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LXVI. törvény 14. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1995. évi LXVI. törvény 15. § (1) a)-b)

Képviselı-testület

Közvetlenül felügyeli és irányítja a megyei
(fıvárosi) közlevéltárat.
(F-M)

1995. évi LXVI. törvény 18. §

Közgyőlés

Közlevéltárat létesíthet a testülete, hivatalai és
intézményei, valamint ezek jogelıdei levéltári
anyagára kiterjedı illetékességgel.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LXVI. törvény 20. § (1)

Jegyzı

Beszerzi a települési önkormányzat levéltárának
létesítéséhez a kultúráért felelıs miniszter
elızetes hozzájárulását. Ha a miniszter
visszavonja hozzájárulását, köteles a levéltárat

1995. évi LXVI. törvény 20. § (2)

Képviselı-testület

Köteles gondoskodni arról, hogy levéltára
a) rendelkezzék a feladatok ellátásához
szükséges szakképzett személyzettel és
technikai felszereléssel, továbbá
b) rendelkezzék a levéltári anyag rendszeres
átvételét biztosító, zárt, tőzbiztos, száraz,
megfelelı páratartalmú és hımérséklető, a
levéltári anyag ırzésén kívül egyidejőleg más
célra fel nem használható, a szakszerő
ırzéshez szükséges tárolóeszközökkel
felszerelt raktárral (raktárakkal),
kutatóteremmel és a mőködéséhez szükséges
egyéb feltételekkel.
(K-V-MJV-FK)

megszüntetni.
(K-V-MJV-FK)
Amennyiben megszünteti levéltárát, annak
anyagát a területileg illetékes megyei (fıvárosi)
levéltárban kell elhelyezni. Ilyen esetben a
levéltár céljait szolgáló vagyonát köteles
átengedni a megyei (fıvárosi) önkormányzatnak.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LXVI. törvény 20. § (3)

Jegyzı

Az iratkezelési szabályzat kötelezı mellékletét
képezı irattári tervet évente felül kell vizsgálnia
és az alkalmazó szerv feladat- és hatáskörében
bekövetkezett változás vagy az ırzési idı
megváltozása esetén módosítania kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A hivatal szervezeti és mőködési szabályzatában
határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét,
az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggı
tevékenységekre vonatkozó feladat- és
hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés
felügyeletét ellátó vezetıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felel az iratkezelési szabályzatban foglaltak
végrehajtásáért, a szervezeti, mőködési és
ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai
eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek
és iratkezelési elıírások folyamatos
összhangjáért, az iratok szakszerő és biztonságos
megırzésére alkalmas irattár kialakításáért és
mőködtetéséért, továbbá az iratkezeléshez
szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi
feltételek biztosításáért, felügyeletéért.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az iratkezelést úgy kell megszerveznie, hogy a
szervhez érkezett, ott keletkezı, illetve onnan
továbbított irat:
a) azonosítható, fellelési helye, útja követhetı,
ellenırizhetı és visszakereshetı legyen;
b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen
megismerhetı;
c) kezeléséért fennálló személyi felelısség
egyértelmően megállapítható legyen;
d) szakszerő kezeléséhez, nyilvántartásához,
kézbesítéséhez, védelméhez megfelelı
feltételek biztosítva legyenek;
e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága
biztosítva legyen;
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári
iratanyag felesleges felhalmozódása
megelızhetı, a maradandó értékő iratok
megırzése biztosított legyen;
g) az ügyintézéshez, a döntések elıkészítéséhez,
a szervezet rendeltetésszerő mőködéséhez
megfelelı támogatást biztosítson

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §

Jegyzı, Fıjegyzı

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §

Jegyzı, Fıjegyzı

megfelelı támogatást biztosítson
(K-V-MJV-FK-F-M)
Gondoskodik:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §

Az iratkezelés felügyeletével
megbízott vezetı

Köteles gondoskodni az iratkezelési szoftver
által kezelt adatok biztonságáról, s megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
kialakítani azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı
iratkezelési feladatokat ellátó
vezetı
ügyintézı
Iratkezelı

Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és
sérülés ellen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı
iratkezelési feladatokat ellátó
vezetı
ügyintézı
Iratkezelı

Köteles az üzemeltetés és az adatbiztonság olyan
szabályozására, amely alapján a feladatok,
hatáskörök pontosan meghatározásra kerülnek és
végrehajthatók.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közfeladatot ellátó szerv adottságainak és
igényeinek megfelelıen az iktatást
a) központilag, egyetlen szervezeti egység vagy
személy feladataként,

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának
rendszeres ellenırzésérıl, intézkedik a
szabálytalanságok megszüntetésérıl, szükség
esetén kezdeményezi a szabályzat
módosítását;
b) az iratkezelést végzı, vagy azért felelıs
személyek szakmai képzésérıl és
továbbképzésérıl;
c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv,
név- és tárgymutató, kézbesítıkönyv,
iratminták és formanyomtatványok,
számítástechnikai programok, adathordozók
stb.) biztosításáról;
d) az elektronikus iratkezelési szoftver
hozzáférési jogosultságainak, az egyedi
azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a
külsı és a belsı név- és címtáraknak
naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és
adatbiztonsági követelményekrıl, és azok
betartásáról;
e) a hivatalos és személyes elektronikus
postafiókok szabályozott mőködésérıl;
f) egyéb jogszabályokban meghatározott
iratkezelést érintı feladatokról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

b) osztottan, az ügyeket intézı szervezeti
egységnél, vagy
c) vegyes rendszerben, az a) és b) pontban
foglaltak együttes alkalmazásával
szervezheti meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az iratkezelési szabályzatban az iratkezelés
minden fázisára meg kell határoznia azokat az
elıírásokat, amelyek biztosítják a papíralapú és
az elektronikus iratot egyaránt tartalmazó
ügyiratok egységének megırzését,
kezelhetıségét és használhatóságát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az Iratkezelési Szabályzatban meg kell
határoznia az adott szervhez érkezett küldemény
- levél, távirat, fax, csomag stb. - átvételére való
jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos
teendıket. Az átvétellel kapcsolatos teendıket a
küldemény érkezésének módja - postai vagy
hivatali kézbesítés, futárszolgálat, informatikaitelekommunikációs eszköz, illetve a magánfél
személyes benyújtása stb. - szerinti bontásban is
meghatározhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles ellenırizni:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §
(1)

Átvevı

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §
(2)

Átvevı

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §

Átvevı

a) a címzés alapján a küldemény átvételére való
jogosultságát;
b) a kézbesítı okmányon és a küldeményen lévı
azonosítási jel megegyezıségét;
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt
csomagolás sértetlenségét.
Köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban
vagy a szerv belsı szabályzatában elıírt
biztonsági követelmények szerinti feladatok
elvégzésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A papíralapú iratok esetében a
kézbesítıokmányon olvasható aláírásával és az
átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt
elismeri. Elektronikus úton érkezett
küldemények esetében a feladónak
automatikusan elküldi a küldemény átvételét
igazoló és az érkeztetés sorszámát is tartalmazó
elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát).
Az „azonnal” és „sürgıs” jelzéső küldemények
átvételi idejét óra, perc pontossággal kell
megjelölnie. Amennyiben iktatásra nem jogosult
személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot,
úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésıbb az
érkezést követı elsı munkanap kezdetén a
címzettnek vagy az illetékes iktatóegységnek

iktatásra átadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét
papíralapú iratok esetében az átvételi okmányon
jelölnie kell, és soron kívül ellenıriznie kell a
küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó
iratokról vagy mellékletekrıl a küldı szervet,
személyt értesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. §

Átvevı

Az elektronikusan érkezett irat átvételét meg
kell tagadnia, ha az biztonsági kockázatot jelent a
fogadó szerv számítástechnikai rendszerére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §
(1)

Átvevı

A feldolgozás elmaradásának tényérıl és annak
okáról értesíti a küldıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §
(3)

Átvevı

Nem köteles értesíteni a feladót, ha korábban
már érkezett azonos jellegő biztonsági
kockázatot tartalmazó beadvány az adott
küldıtıl. Az ismétlıdés értelmezésére vonatkozó
szabályokat az Iratkezelési Szabályzat
tartalmazza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §
(4)

Átvevı

A szervhez érkezett küldeményt - a minısített
iratok kivételével felbonthatja.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. §

Címzett,
Központi iratkezelést
felügyelı vezetı által írásban
felhatalmazott személy,
A szervezeti és mőködési
szabályzatban meghatározott
szervezeti egység dolgozója,
Automatikusan: az
iratkezelési szabályzatban
meghatározott elektronikus
rendszer

Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek
kell továbbítani azokat a küldeményeket,
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy
elrendelte, valamint
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan
magánjellegőek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. §
(1)

Átvevı

Köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos
küldemény iratkezelési szabályzat szerinti
iktatásáról.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. §
(2)

Címzett

(K-V-MJV-FK-F-M)

A küldemények téves felbontásakor az átvétel és
a felbontás tényét a dátum megjelölésével,
dokumentáltan köteles rögzíteni, majd
gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való
eljuttatásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. §

Felbontó

A küldemény felbontásakor ellenıriznie kell a
jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát.
Az esetlegesen felmerülı problémák tényét
rögzítenie kell, és errıl tájékoztatnia kell a küldıt
is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. §

Felbontó

Az elektronikusan érkezett iratot iktatás elıtt
megnyithatóság (olvashatóság) szempontjából
ellenıriznie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. §
(1)

Iratkezelı

Amennyiben az irat a rendelkezésre álló
eszközökkel nem nyitható meg, úgy a küldıt az
érkezéstıl számított három napon belül
értesítenie kell a küldemény
értelmezhetetlenségérıl, és az általa használt
elektronikus úton történı fogadás szabályairól.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. §
(2)

Iratkezelı

Amennyiben az iratnak csak egyes elemei nem
nyithatóak meg a rendelkezésre álló eszközökkel,
úgy a küldıt három napon belül értesítenie kell
az elemek értelmezhetetlenségérıl, és az általa
használt elektronikus úton történı fogadás
szabályairól, illetve a hiánypótlás
szükségességérıl és lehetıségeirıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. §
(3)

Iratkezelı

Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a
küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz,
az összeget, illetıleg a küldemény értékét köteles
az iratokon vagy feljegyzés formájában az
irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt,
illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény
ellenében - a pénzkezeléssel megbízott
dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz
kell csatolnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. §

Felbontó

Amennyiben az irat benyújtásának idıpontjához
jogkövetkezmény főzıdik vagy főzıdhet,
gondoskodnia kell, hogy annak idıpontja
harmadik fél által megállapítható legyen.
Papíralapú irat esetében a borítékot kell az
irathoz csatolni, elektronikus úton érkezett irat
esetében az Iratkezelési Szabályzatban
rendelkezni kell azokról a technikai

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §
(1)-(3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Felbontó

követelményekrıl, amelyek a benyújtási idıpont
megállapíthatóságát biztosítják.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben a beküldı nevét vagy pontos címét
az iratból nem lehet megállapítani, az ezek
igazolására szolgáló információhordozókat az
irathoz kell csatolnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §
(4)

Felbontó

Minden beérkezett küldeményt érkeztetnie kell.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §
(1)

Átvevı

A küldeménynek a fogadó félhez történı
beérkezése idıpontjában nyilvántartásban kell
rögzíteni minimálisan a küldemény sorszámát,
küldıjét, az érkeztetés dátumát és könyvelt postai
küldeménynél a küldemény postai azonosítóját.
Az érkeztetés dátumát és az érkeztetı azonosítót
a küldemény elválaszthatatlan részeként fel kell
tüntetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §
(2)

Iratkezelı

A kizárólag érkeztetendı iratok körét, amelyeket
nem kell iktatni, az iratkezelési szabályzatban
kell meghatározni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elektronikus iraton szereplı elektronikus
aláírás érvényességét ellenıriznie és az
ellenırzés tényét az iktatásban rögzítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 35. §
(1)

Iratkezelı

Amennyiben az elektronikus aláírás nem
érvényes, abban az esetben az elektronikus iratot
nem lehet az aláíróként megnevezett személyhez
rendeltnek tekinteni, az iktatást ennek
megfelelıen módosítania kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 35. §
(2)

Iratkezelı

Az elektronikus iratot gépi adathordozón
(hajlékony lemez, CD ROM stb.) átvennie vagy
elküldenie csak papíralapú kísérılappal lehet. Az
adathordozót és a kísérılapot mint iratot és
mellékelt iratot kell kezelnie. A kísérılapon a
címzés adatai mellett fel kell tüntetnie a
számítógépes adathordozón lévı irat(ok) tárgyát,
a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus
aláírással és az adathordozó paramétereit.
Átvételkor ellenıriznie kell a kísérılapon
feltüntetett azonosítók valóságtartalmát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. §

Átvevı

Belsı szabályzatban rendelkezik az irat
munkahelyrıl történı kivitelérıl, munkahelyen

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. §

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

kívüli tanulmányozásáról, feldolgozásáról,
tárolásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Belsı szabályzatban rendelkezik a személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulást
tartalmazó, illetve a közérdekő adatok
megismerésére irányuló kérelmek kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített
iktatókönyvet kell használnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §
(1)

Iratkezelı

Az iratot ellátja iktatószámmal és az irat egyéb
azonosító adataival.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §
(3)

Iratkezelı

Az iktatóhely azonosítókat kiadja és
nyilvántartja.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. §

Az iratkezelés felügyeletével
megbízott vezetı

Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben
keletkezett iratokat egy fıszámon kell
nyilvántartania
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. §
(1)

Iratkezelı

Egy iktatókönyvön belül a fıszámokat
folyamatos sorszámos rendszerben adja ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. §
(2)

Iratkezelı

Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási fıszám
alatt folyamatosan kiadott alszámokon tartja
nyilván.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. §
(3)

Iratkezelı

Ha az ügyintézés szakmai követelménye ezt
szükségessé teszi további szám, illetve betőjel
alkalmazható, amelyek jegyzékét az iratkezelési
szabályzatban rögzíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügyirat tárgyát - illetıleg annak
megállapítására alkalmas rövidített változatot az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írnia. A
tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó elsı
irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell
beírnia, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem
érintıen - lényegesen megváltozott, ebben az
esetben az új tárgyat úgy kell bevezetnie, hogy az
eredeti tárgy is felismerhetı maradjon.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. §
(1)

Iratkezelı

Az ügyirat tárgya, illetıleg az ügyfél neve és
azonosító adatai alapján név- és tárgymutató
könyvet kell vezetnie, illetıleg az elektronikus

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. §
(1)

Iratkezelı

(K-V-MJV-FK-F-M)

könyvet kell vezetnie, illetıleg az elektronikus
iktatókönyvben biztosítani kell az e szempontok
szerinti visszakeresés lehetıségét (név- és
tárgymutatózás). A gyorsabb keresés érdekében
az iratokhoz a tárgy jellemzıi alapján
tárgyszavakat kell rendelni, és biztosítani kell a
tárgyszavak és azok kombinációja szerinti
keresés, valamint a találatok szőkítésének
lehetıségét.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az
utolsó irat iktatása után le kell zárnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §
(1)

Iratkezelı

A kézi iktatókönyv esetében az iktatásra
felhasznált utolsó számot követı aláhúzással kell
a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követıen
aláírással, továbbá a körbélyegzı lenyomatával
hitelesíteni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §
(2)

Iratkezelı

Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén
biztosítani kell, hogy zárás után a rendszerbe az
adott évre, az adott iktatókönyvbe ne lehessen
több iratot iktatni. Az iktatókönyvek végleges
zárásának részeként el kell készíteni - külön
jogszabályban meghatározott formátumban - az
iktatókönyv idıbélyegzıvel ellátott, hiteles
elektronikus változatát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §
(3)

Iratkezelı

Az iratokat a beérkezés napján, de legkésıbb az
azt követı munkanapon be kell iktatnia. Soron
kívül kell iktatnia a határidıs iratokat,
táviratokat, expressz küldeményeket, a hivatalból
tett intézkedéseket tartalmazó „sürgıs” jelzéső
iratokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. §

Iratkezelı

Az elektronikus úton érkezett irat iktatási
számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidırıl, az ügyintézırıl és
hivatali elérhetıségérıl - az érkeztetési számra
hivatkozással - a küldıt, ha ezt kérte, a
beérkezéstıl számított három napon belül
elektronikus úton értesítenie kell. Ez az értesítés
felhasználható az üggyel kapcsolatosan fennálló
fizetési kötelezettségre vonatkozó értesítésre is,
de azt önállóan is meg lehet küldeni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 45. §
(1), (2)

Ügyintézı

Az iratkezelési szabályzatban lehetıvé teheti az
elektronikus úton érkezett iratok automatikus
iktatását, ha
a) az automatikus iktatásra kijelölt ügytípusok

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. §
(1), (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

iratai elkülönített elektronikus fogadási címre
érkeznek;
b) a benyújtás szabályairól az ügyfelek részletes
tájékoztatást érhetnek el a hivatal és/vagy a
központi rendszer honlapján;
c) az általa elızetesen közzétett formátumban és
alakban történik a dokumentum benyújtása;
d) az iratkezelési szabályzatban rendelkezik a
tévesen az automatikus iktatási rendszerbe
került iratok kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a
bejegyzést áthúzással érvényteleníti oly módon,
hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti
bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen
legyen. Elektronikus iktatókönyv használata
esetén a módosításokat tartalmuk megırzésével,
naplózással dokumentálni kell. A tévesen kiadott
iktatószámot nem használhatja fel újra.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 48. §

Iratkezelı

A kézi iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni,
a felhasznált lapokat összeragasztani, a
bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely
más módon olvashatatlanná tenni nem szabad.
Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy
számot egy vonallal úgy kell áthúznia, hogy az
eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást
keltezéssel és kézjeggyel kell igazolnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. §
(1)

Iratkezelı

Az irat iktatása elıtt megállapítja, hogy van-e
elızménye. Az elızményt az irathoz szereli.
Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az
elızmény fıszámára, rögzíti az iktatókönyvben
az elıirat iktatószámát, és az elızménynél a jelen
irat iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 50. §

Iratkezelı

Az érkezett iratot köteles az illetékes szervezeti
egység vezetıjének vagy a vezetı
megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést
végzı személyt (szignálás).
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. §
(1)

Iratkezelı

Az Iratkezelési Szabályzatban rendelkezhet úgy,
hogy bizonyos, jól meghatározott iratcsoport
esetén szignálás nélkül ahhoz az ügyintézıhöz
kell továbbítani az iratot, aki illetékes az ügyben
eljárni, az iratkezelési feljegyzéseket megtenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Azt az iratot, amelynek iktatott elızménye van,
vagy ha az ügy, ügycsoport feldolgozására
illetékes szervezeti egység már korábban ki volt

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. §
(2)

Iratkezelı

jelölve, közvetlenül a szervezeti egységhez
továbbíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Meghatározza az elintézéssel kapcsolatos
esetleges külön utasításait (feladatok, határidı,
sürgısségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének
megjelölésével írásban teszi meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. §
(3)

Szignálásra jogosult

Elrendelheti az irat bemutatás elıtti iktatását.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. §
(1)

A szervezeti és mőködési
szabályzatban, ügyrendben
meghatározott,
kiadmányozási joggal
rendelkezı személy

Külsı szervhez vagy személyhez csak hiteles
kiadmányt továbbíthat. Az irat akkor hiteles
kiadmány, ha:
a) azt az illetékes kiadmányozó saját kezőleg
aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az
„s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel
felhatalmazott személy azt aláírásával
igazolja, továbbá
b) a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott
személy aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyegzılenyomata szerepel. Nyomdai
sokszorosítás esetén elegendı
a) a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés,
vagy a kiadmányozó alakhő aláírásmintája és
b) a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomata.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. §
(2), 53. § (1)

Iratkezelı

Az Iratkezelési Szabályzatban meghatározhatja,
mely dokumentumok nem minısülnek
kiadmánynak az elektronikus visszaigazoláson, a
fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló
elektronikus tájékoztatáson kívül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szervnél keletkezett iratokról, hitelesítési
záradékolással jogosult papíralapú és
elektronikus másolatot is kiadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 53. §
(4)

Az iratot ırzı szervezeti
egység vezetıje vagy
ügyintézıje

A kiadmányozáshoz használt bélyegzıkrıl,
érvényes aláírás-bélyegzıkrıl és a hivatalos célra
felhasználható elektronikus aláírásokról
nyilvántartást kell vezetnie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 54. §

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Külsı szervhez vagy személyhez küldendı iratot
kiadmányként aláírhat.

(K-V-MJV-FK-F-M)

Ellenıriznie kell, hogy a hitelesített iratokon
végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a
mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése
után dokumentálnia kell a nyilvántartással,
továbbítással kapcsolatos információkat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 55. §

Iratkezelı

A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell
csoportosítania (posta, külön kézbesítı,
futárszolgálat stb.).
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 56. §

Iratkezelı

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését
dokumentáltan, visszakereshetıen kell végezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §

Ügyintézı
Iratkezelı

Átmeneti irattárba helyezheti el az elintézett,
további érdemi intézkedést nem igénylı,
kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott
ügyiratokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 60. §
(1)

Iratkezelı

Irattárba helyezés elıtt az ügyirathoz - ha eddig
nem történt meg - hozzá kell rendelnie
(papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári
tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az elıírt
kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. §
(1)

Ügyintézı

A feleslegessé vált munkapéldányokat és
másolatokat az ügyiratból ki kell emelnie, és a
selejtezési eljárás mellızésével meg kell
semmisítenie
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. §
(2)

Ügyintézı

Ezt követıen be kell vezetnie az iktatókönyv
megfelelı rovatába az irattárba helyezés
idıpontját, és el kell helyezni az irattári
tételszámnak megfelelı győjtıbe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. §
(3)

Iratkezelı

Az érvényes szervezeti és mőködési
szabályzatban rögzített jogosultságuk alapján az
irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek
iratokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 63. §
(1)

A hivatal dolgozói

A kölcsönzést utólagosan is ellenırizhetı
módon, dokumentáltan kell végezni:
Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott
ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni,
amelyet mint elismervényt az átvevı aláír. Az
aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt
az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.
Elektronikus iratok esetében a jogosult
felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg az

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 63. §
(3), (4)

Iratkezelı

felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg az
iratot.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben a felhasználó a saját gépérıl nem
éri el a megtekintendı iratot, akkor
gondoskodnia kell arról, hogy a jogosult
felhasználó elektronikus úton megkapja a kért
irat másolatát.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 63. §
(4)

Az irattár kezeléséért felelıs
ügyintézı

Kijelöli azt a - legalább három tagú bizottságot, amelyik javaslatot tesz az irattári
tervben rögzített selejtezési idı elteltével az
iratok selejtezésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §
(1)

Az iratkezelés felügyeletével
megbízott vezetı

Az iratselejtezésrıl a selejtezési bizottság tagjai
által aláírt, és a hivatal körbélyegzıjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzıkönyvet
kell készítenie, melyet iktatás után az illetékes
levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés
engedélyezése végett.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §
(2)

Selejtezési Bizottság

Az adatvédelmi és biztonsági elıírások
figyelembevételével gondoskodik a
megsemmisítésrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az
ügyviteli segédletekkel együtt nem fertızött
állapotban, levéltári ırzésre alkalmas savmentes
dobozokban az átadó költségére az irattári terv
szerint, átadás-átvételi jegyzıkönyv kíséretében,
annak mellékletét képezı átadási egység szerinti
(doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt,
teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A
visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell
készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott
iratokról készített jegyzéket - a levéltárral
egyeztetett módon - elektronikus formában is át
kell adni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 65. §
(1)

Iratkezelı

Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év
kezdetén változtathatja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 68. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A jelenleg érvényben lévı iratkezelési
szabályzatokat 2007. január 1-jéig e rendeletnek
megfelelıen módosítania kell
(K-V-MJV-FK-F-M)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 68. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Statisztikai adatszolgáltatás

Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Statisztikai adatgyőjtés esetén adatszolgáltatásra
kötelezett.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XLVI. törvény 8. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elıírt adatokat a valóságnak megfelelı
tartalommal, megszabott határidıben és
meghatározott módon, térítésmentesen köteles
szolgáltatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XLVI. törvény 9. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A népmozgalmi adatok győjtéséhez köteles az
1993. évi XLVI. törvény 10. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokat szolgáltatni.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi XLVI. törvény 10. § (4)
170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 8. §
(1), (3)

Anyakönyvvezetı

Önkormányzati rendelettel, az önkormányzat
illetékességi területén - a statisztikáról szóló
törvényben meghatározott szabályok
alkalmazásával - statisztikai adatgyőjtést
rendelhet el, illetıleg hajthat végre.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XLVI. törvény 15. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Lakás- és helyiségbérlet
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A lakások és helyiségek bérletével,
elidegenítésével kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A lakásbérlet szabályai
A bérlıvel kötött, írásba foglalt szerzıdése
lakásbérleti jogviszonyt hoz létre.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1959. évi IV. törvény 434. §
1993. évi LXXVIII. törvény 2. § (1), (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bérlıvel kötött meghatározott szerzıdés
alapján köteles a lakást a bérlı használatába
adni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 2. § (2), 7. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fizetendı lakbérben a szerzıdés
megkötésekor állapodik meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 2. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésének
elrendelésével kapcsolatos kérelem ügyében a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

1993. évi LXXVIII. törvény 90/A. § (2)

Jegyzı

törvény alapján jár el.
(K-V-MJV-FK)
A önkényesen elfoglalt lakás kiürítése tárgyában
hozott határozat ellen benyújtott keresetlevelet az
ügyre vonatkozó iratokkal együtt 3 napon belül
köteles a helyi bírósághoz áttenni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 90/A. § (3)

Jegyzı

A határozat végrehajtásáról gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 90/A. § (4)

Jegyzı

A törvény keretei között, önkormányzati
rendeletben meghatározza azokat a feltételeket,
amelyekkel szerzıdést lehet kötni. A rendeletben
meg kell határozni az önkormányzati lakás
szociális helyzet alapján történı bérbeadásának a
lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és
vagyoni körülményekhez igazodó feltételeit.
Nem szociális helyzet alapján történı bérbeadás
esetén szabályozhatja a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelı óvadék kikötésének lehetıségét és
feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bérbeadás feltételeként - rendeletben meghatározhatja, hogy a lakásbérleti szerzıdés
fennállása alatt a bérlı köteles életvitelszerően a
lakásban lakni. A rendeletben meghatározott
ilyen feltételt a szerzıdésnek tartalmaznia kell
azzal a kikötéssel, hogy a bérlı a lakásból
történı két hónapot meghaladó távollétét és
annak idıtartamát köteles írásban a bérbeadó
részére bejelenteni. A bérlı által bejelentett
távolléte alatt, erre hivatkozással felmondani
nem lehet. Nem lehet felmondani a szerzıdést
abban az esetben sem, ha a bérlı a bejelentést
menthetı okból mulasztotta el, és errıl a
bérbeadót - felhívására - írásban tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az önkormányzati lakás, továbbá a
mőteremlakás bérlıjének kijelölésére vagy
kiválasztására megállapodás, illetıleg e törvény
hatálybalépésekor jogszabály meghatározott
szervet jogosít fel, az általa megjelölt személlyel
köt szerzıdést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében meghatározza azokat a
feltételeket, melyekkel önkormányzati lakásra
bérlıtársi szerzıdés köthetı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 4. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Házastársak közös kérelmére - a jogszabályban
foglalt korlátozást figyelembe véve, bérlıtársi

1993. évi LXXVIII. törvény 4. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

szerzıdést kell kötnie.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Önkormányzati lakásban megüresedett
társbérleti lakrészt ismételten, önálló bérletként
nem adhat bérbe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 5. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében szabályozza az önkormányzati
lakásban lévı megüresedett társbérleti
lakrésznek a lakásban maradó társbérlı részére
történı bérbeadásának feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 5. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a lakbér mértékét jogszabály határozza meg
és a felek a szerzıdés megkötésekor a fizetendı
lakbérben nem állapodtak meg, köteles a lakbér
összegét a beköltözést követı nyolc napon belül
a bérlıvel írásban közölni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Lakás átadásakor szavatol annak
rendeltetésszerő használatra való
alkalmasságáért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bérlet fennállása alatt a lakással összefüggı,
törvényben meghatározott, illetıleg a
szerzıdésben vállalt kötelezettségéért szavatol.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 8. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodhat a bérlıvel abban, hogy a lakást a
bérlı teszi rendeltetésszerő használatra
alkalmassá. E megállapodásban a felmerült
költségek megtérítését és annak feltételeit is meg
kell határozni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 9. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles gondoskodni:

1993. évi LXXVIII. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1993. évi LXXVIII. törvény 10. § (2)-(3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

a) az épület karbantartásáról;
b) az épület központi berendezéseinek állandó
üzemképes állapotáról;
c) a közös használatra szolgáló helyiségek
állagában, továbbá e helyiségek
berendezéseiben keletkezett hibák
megszüntetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Meg kell állapodnia a bérlıvel:
- az épülettel, illetıleg a közös használatú
helyiségekkel és területtel összefüggı, a
kötelezı karbantartási feladatokba nem tartozó,
egyéb kötelezettségek teljesítésérıl;
- a bérbeadótól átvállalt kötelezettség teljesítése
esetére vonatkozó lakbérmérséklés mértékérıl.

(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben a bérlı a bérbeadót terhelı
azonnali beavatkozást [1993. évi LXXVIII.
törvény 11. § (1) a)] igénylı munkát végzett el,
igazolt költségeit haladéktalanul, egy összegben
köteles megtéríteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 11. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben határozza meg az egy naptári éven
belül történı ellenırzés lefolytatásának
gyakoriságát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 12. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodhat a bérlıvel a lakás átalakításában,
korszerősítésében. A megállapodásnak
tartalmaznia kell, hogy a költségeket melyik fél
viseli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 15. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ıt terhelı munkát úgy köteles elvégezni,
hogy a lakás vagy más lakások rendeltetésszerő
használatát - lehetıség szerint - ne akadályozza.
A munka megkezdésérıl és várható idıpontjáról
az érdekelt bérlıket elızetesen értesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 16. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapodhat a bérlıvel úgy, hogy a lakás
visszaadásakor a lakást a bérbeadó teszi
rendeltetésszerő használatra alkalmassá.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 17. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Épület karbantartásával stb. munkák esetében,
ha az csak a bérlı átmeneti kiköltöztetése esetén
végezhetık el, a lakásbérleti jogviszony
szüneteltetését és annak idıtartamát a bérlıvel
való megállapodása állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 18. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az átmenetileg kiköltöztetett bérlı részére
ugyanazon a településen - fıvárosban a fıváros
területén - köteles másik lakást felajánlani, s a
költözés, illetve az ingóságok elhelyezésének
költségeit viselni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 18. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben felhatalmazhatja a bérbeadót, a
bérbeadót és bérlıt terhelı, ill. megilletı
kötelezettségek és jogok tekintetében kötendı
megállapodás tartalmának meghatározására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 19. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A lakást jogcím nélkül használó által fizetett
használati díj emelésének mértékét és feltételeit
rendeletben határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A jogszabályban meghatározott személyek
befogadásához írásbeli hozzájárulást adhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A jogszabályban meghatározott személyek
befogadásához adható hozzájárulás feltételeit
rendeletben határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 21. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hozzájárulhat a lakásbérleti jog folytatása
ellenében kötendı tartási szerzıdéshez.
Megtagadhatja a hozzájárulást, ha a szerzıdı
felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a
bérlı tartásra nem szorul, illetıleg az eltartó a
tartásra nem képes.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 22. § (1), (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Közös megegyezéssel a lakásbérleti szerzıdést
megszüntetheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (1) a),
23. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkormányzati rendeletben kell meghatározni a
másik lakás bérbeadására, illetıleg a pénzbeli
térítésre vonatkozó szabályokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A jogszabályban meghatározott feltételek
fennállása esetén ideiglenes elhelyezést biztosít a
lakás nélkül maradt bérlınek.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A lakásbérleti szerzıdést írásban felmondhatja a
jogszabályban meghatározott feltételek
fennállása esetén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 24. § (1)(2), 23. § (1) c), 25. § (1)-(3), 26. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a bérlı a bérfizetésre megállapított idıpontig
a lakbért nem fizeti meg, köteles a bérlıt - a
következményekre figyelmeztetéssel - a
teljesítésre írásban felszólítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Amennyiben a bérlı vagy a vele együttlakó
személyek az együttélés követelményeivel
ellentétes, botrányos magatartást tanúsítanak,
köteles - a következményekre figyelmeztetéssel a magatartás megszüntetésére vagy
megismétlésétıl való tartózkodásra a tudomására
jutástól számított nyolc napon belül írásban
felszólítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A határozatlan idıre szóló szerzıdést írásban
felmondhatja, ha a bérlı részére egyidejőleg
ugyanazon a településen - a fıvárosban a fıváros

1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

területén - cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony
létesítésére. A felmondási idı azonban három
hónapnál rövidebb nem lehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az (5) bekezdésben említett cserelakás
felajánlása nélküli felmondás jogát érvényesen
nem gyakorolhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szociális helyzet alapján bérbe adott
önkormányzati lakás esetén az (1) bekezdés
szerinti felmondásra csak az épület (a benne lévı
lakás) átalakítása, korszerősítése, lebontása vagy
társbérlet megszüntetése céljából kerülhet sor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 26. §-ban
szereplı felmondás esetén megállapodhat a
bérlıvel, hogy lakás felajánlása helyett részére
pénzbeli térítést fizet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 27. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 27. § (1)
bekezdésében szereplı pénzbeli térítés mértékét
és fizetésének feltételeit rendeletben határozza
meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 27. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bérbeadói hozzájárulás megadását és a
csereszerzıdés érvényes megkötését megelızıen
- legalább 30 napos határidı megjelölésével köteles az önkormányzati bérlakásra bérleti jogot
szerzı cserélı féltıl az e bekezdésben
meghatározott iratokhoz történı benyújtását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 29. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megtagadhatja a cseréhez történı hozzájárulást,
ha a cserepartner a (3) bekezdésben említett
kérést a megadott határidın belül nem teljesíti,
vagy a benyújtott okiratok, illetıleg - szükség
esetén - a cserelakás helyszínen történı
megtekintése alapján kétség merül fel a
cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának
fennállása kérdésében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 29. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A lakás bérleti jogának cseréjéhez történı
hozzájárulás nem tagadható meg az e
bekezdésekben foglalt esetekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 29. § (5)-(6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A hozzájárulást az (5)-(6) bekezdésekben
említett indokok fennállása esetén is meg kell
tagadni, ha a bérlıkijelölésre vagy az ismételten
gyakorolható bérlıkiválasztásra jogosult,

1993. évi LXXVIII. törvény 29. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

illetıleg az eltartó a cseréhez nem járult hozzá.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a lakáscsere szerzıdéshez történı
hozzájárulását e törvény rendelkezései vagy a
joggal való visszaélés tilalma folytán nem
tagadhatja meg, a csere következtében létrejövı
új bérleti szerzıdés feltételeit sem állapíthatja
meg terhesebben a cserével megszőnı bérleti
szerzıdés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere
folytán bérleti jogot szerzı hozzájárul.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 29. § (8)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kötelezettséget vállalhat arra, hogy a szerzıdés
megszőnése után a lakásban visszamaradó
személy - az 1993. évi LXXVIII. törvény alapján
bérleti jog folytatására jogosult kivételével másik lakásra tartson igényt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 31. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 31. § (1)
bekezdésében meghatározott elhelyezési
kötelezettség vállalásának feltételeit
önkormányzati rendeletben szabályozza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 31. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlı a lakás egy
részét albérletbe adhassa.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 33. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 33. § (1)
bekezdésében foglalt hozzájárulás feltételeit
rendeletben határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 33. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét
a) szociális helyzet alapján, vagy
b) költségelven, vagy
c) piaci alapon
történı bérbeadás figyelembevételével
rendeletben állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás
lakbérét e bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell meghatározni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szociális helyzet alapján történı bérbeadással
érintett bérlık részére az önkormányzati
lakbértámogatás mértékét, a jogosultság
feltételeit és eljárási szabályait - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló külön
törvényben meghatározott, önálló ellátásként
nyújtható helyi lakásfenntartási támogatásra
vonatkozó rendelkezések figyelembevételével -

1993. évi LXXVIII. törvény

Képviselı-testület,
Közgyőlés

rendeletében kell megállapítania. A bérbeadó a
jogosultság fennállását évente felülvizsgálja és a
feltételek megszőnése esetén a lakbértámogatás
nyújtását megszünteti.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás
esetén a bérlı (3) bekezdésben említett
önkormányzati lakbértámogatásra való
jogosultsága megszőnik, a bérbeadó - a bérlı
vagyoni és jövedelmi helyzetének
figyelembevételével - a fizetendı havi lakbér
összegét a rendelet szerint magasabb
lakbérmértéknek megfelelıen módosíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében meghatározza a nyújtott külön
szolgáltatások díját, amennyiben azt más
jogszabály nem szabályozza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 35. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Megállapítja a külön szolgáltatás díját
önkormányzati rendelet, illetıleg más jogszabály
keretei között.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 35. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Vezeti az ingatlanközvetítıi, továbbá az
ingatlanvagyon-értékelı és közvetítıi
névjegyzéket.
(MJV-F)

1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (4),
64/D. § (3)

Fıjegyzı

A tulajdonában lévı helyiség bérbeadásának és
a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit - az
önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok
megfelelı alkalmazásával - rendeletében
határozza meg; a helyiségbér mértékét
rendeletben nem szabályozhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény
hatálybalépéséig létrejött tartási szerzıdés
alapján a lakásbérleti jog folytatását elismeri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 66. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati lakást annak kell bérbe adni,
aki az 1993. évi LXXVIII. törvény
hatálybalépéséig - a lakásbérleti jogviszony
megszőnése után - a lakásban jóhiszemő jogcím
nélküli személyként maradt vissza, és a lakás
kiutalása a korábbi jogszabályok alapján részére
kötelezı volt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 67. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény
hatálybalépéséig keletkezett elhelyezési
kötelezettséget teljesíti, ha az e kötelezettséget

1993. évi LXXVIII. törvény 67. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

meghatározó jogszabály ıt jelöli meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A szociális intézménybıl elbocsátott
személynek, ha a lakásügyi hatóság javára a
lakásbérleti jogviszonyról az intézménybe
utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le,
köteles megfelelı és beköltözhetı lakást bérbe
adni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 68. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletben szabályozza másik lakás
bérbeadásának feltételeit, ha a szociális
intézménybe utaláskor a bérlı a lakásbérleti
jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében
mondott le a lakásügyi hatóság javára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 68. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az önkormányzati lakást magánszemély
létesíti, a lakást annak kell bérbe adni, akit
elızetesen a lakás bérlıjéül kijelöltek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 69. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha kijelölt bérlı az építési munkát a
megállapított határidıre nem végezte el,
megállapodhat a kijelölt bérlıvel az új
határidırıl vagy az elvégzett építési munka
költségének megtérítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 69. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Eljár a lakás-használatbavételi díjjal
kapcsolatban az 1993. évi LXXVIII. törvény 70.
§ (2) bekezdésében foglalt esetben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 70. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az ingatlanközvetítı szerv által a lemondás
folytán az 1993. évi LXXVIII. törvény
hatálybalépéséig megszerzett önkormányzati
lakás bérbeadásáról rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 70. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 71. § (1)
bekezdésében meghatározott használatbavételi
díjat a felmondási határidıt követı nyolc napon
belül köteles a bérlınek megfizetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 71. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A használatbavételi díjat visszatarthatja, ha a
bérlı a lakást, illetıleg a helyiséget a
felmondásban meghatározott idıpontban nem a
megfelelı állapotban adja vissza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 71. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Dönt a használatbavételi díj összegébıl
megelılegezett szociálpolitikai kedvezmény és a
használatbavételi díj hátralékos összegének

1993. évi LXXVIII. törvény 72. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı

megfizetésérıl - az 1993. évi LXXVIII. törvény
hatálybalépése után is - azoknak a
jogszabályoknak az alkalmazásával, amelyek
alapján a kedvezményt, halasztást
(részletfizetést) engedélyezték.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Hozzájárulhat, hogy a bérlı a nyugdíjasok
házában lévı lakásba - a házastársa kivételével más személyt állandó jelleggel befogadjon.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 74. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a nyugdíjasok házában lévı lakásra fennálló
szerzıdést a bérlı felmondja és a lakást üresen,
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban
a bérbeadónak visszaadja, részére legalább olyan
lakást kell bérbeadni, amilyet a nyugdíjasok
házába költözéskor a bérbeadónak átadott vagy
pénzbeli térítésre tarthat igényt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 74. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hozzájárulhat az 1993. évi LXXVIII.
törvényben meghatározott személyeknek a
befogadásához a garzonházban lévı
önkormányzati bérlakásba vagy a szobabérlık
házában lévı önkormányzati tulajdonú lakrészbe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 74. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a szerzıdés megkötésekor a lakás szolgálati
bérlakásnak minısült, amelyre a szerzıdést
határozott idıre vagy feltétel bekövetkezéséig
kötötték az 1993. évi LXXVIII. törvényben
meghatározott esetekben és személyeknek
cserelakást kell felajánlania.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 75. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében lehetıvé teheti, hogy az
önkormányzat vállalata és költségvetési szerve
önállóan határozza meg a feladataik ellátásához
biztosított helyiség, valamint - az 1993. évi
LXXVIII. törvény hatálybalépésekor - vállalati,
szolgálati és átmeneti lakás bérbeadásának
feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 80. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha nem teszi lehetıvé az 1993. évi LXXVIII.
törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltakat, a
tárgyi lakásokat és helyiségeket az
önkormányzati lakásokra és helyiségekre
vonatkozó szabályok szerint kell bérbe adni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 80. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 80. § (2)
bekezdésében foglalt esetekre rendeletében - az
1993. évi LXXVIII. törvény keretei között külön szabályokat állapíthat meg.

1993. évi LXXVIII. törvény 80. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A menedékjogot élvezı személyek részére
biztosított önkormányzati tulajdonban lévı és az
1993. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésekor
jogszabály szerint a Népjóléti Minisztérium
rendelkezése alatt álló lakást a használó személy
részére, kérelmére határozatlan idıre bérbe kell
adni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 82. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Dönthet arról, hogy a szociális helyzet alapján
történı bérbeadás érdekében évente
lakásigénylési névjegyzéket készít. A névjegyzék
készítésérıl hozott döntés esetén a lakásigénylés
jogosultságát alátámasztó szociális helyzetre
vonatkozó személyes adatokat az érintett
önkéntes hozzájárulása alapján - az igénylés
elbírálásáig, illetıleg a lakásbérleti szerzıdés
megszőnéséig - kezeli. A kérelmek
befogadásának, a névjegyzékbe vételnek és a
névjegyzékbe vett igénylések teljesítésének
eljárási szabályait rendeletében állapítja meg; a
kérelmek befogadásának feltételeként azonban
ellenérték megfizetése nem írható elı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 84. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az (1) bekezdés szerinti lakásigénylési
névjegyzék készítése esetén a névjegyzékben
szereplı személyes adatok kezelésének
szabályait - a személyes adatok védelmérıl és a
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló külön
törvényben foglaltaknak megfelelıen rendeletében határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 84. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A 62. § (3) bekezdésében meghatározott
kényszerbérlet fennállása esetén a kényszerbérlı,
illetıleg a bérbeadó erre vonatkozó írásbeli
bejelentésétıl számított három éven belül köteles
a kényszerbérlı részére - a bérbeadó egyidejő
értesítésével - az e törvény rendelkezéseinek
megfelelı önkormányzati cserelakás bérbeadását
felajánlani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a kényszerbérlı részére cserelakás
bérbeadását elıreláthatólag nem tudja
felajánlani, az (1) bekezdésben meghatározott
idıtartamon belül köteles cserelakás helyett
pénzbeli térítés fizetését a kényszerbérlı részére
felajánlani. A megállapodásról a bérbeadót
írásban értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha cserelakás bérbeadását nem tudja felajánlani
és a cserelakás helyetti pénzbeli térítés
fizetésében a kényszerbérlıvel történı
megállapodás sem jött létre, az (1) bekezdésben
meghatározott idıtartamon belül köteles pénzbeli
térítés fizetését a bérbeadó részére felajánlani.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A (2) és (3) bekezdés szerint felajánlott pénzbeli
térítés mértékét az érintett lakáshoz hasonló
adottságú lakások helyi forgalmi értékére és a
lakás lakottságának tényére tekintettel,
különösen az 52. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével állapítja meg.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a kényszerbérlet (1)-(3) bekezdés szerinti
megszüntetésére tett intézkedések nem vezettek
eredményre, az (1) bekezdésben meghatározott
idıtartamon belül a bérbeadónak ajánlatot tesz a
tulajdonában álló lakás kényszerbérlıvel lakottan
történı megvásárlására.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a körülmények megváltozására tekintettel
indokolt, úgy a kényszerbérlet megszüntetésére
az (1) bekezdés szerinti idıtartamon belül - az
(1)-(3) és (6) bekezdés szerinti sorrendben ismételt kísérletet kell tenni, ha pedig a soron
következı megszüntetési módot sorrendben
megelızı bármely megszüntetési mód
alkalmazásának eredményessége
valószínősíthetı, ezt kell megkísérelni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha e törvény rendelkezései alapján nem köteles
rendeletet alkotni, a szociális helyzet szerinti
lakbérmértéket a képviselı-testület határozata
állapítja meg.
(K)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (8)

Képviselı-testület

A kényszerbérletnek az (1)-(3) vagy a (6)
bekezdésben említett módon történı
megszőnéséig köteles a kényszerbérlı által a
szerzıdés alapján fizetett lakbér és a bérbeadó
által közölt lakbér különbözetét a bérbeadónak
megtéríteni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (9)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A teljesített feladatok után járó támogatásra
jogosult benyújtani az igényét.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 90. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

E törvény keretei között rendeletben határozza
meg a kerületi önkormányzatok tulajdonában

1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

lévı, szociális helyzet alapján bérbe adott
lakásokra vonatkozóan a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/A. §-ának b) pontjában említett
lakbér-megállapítás elveit.
(F)
Az 1993. évi LXXVIII. törvény és a fıvárosi
közgyőlés rendeletének keretei között alkot
önkormányzati rendeletet.
(FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A tulajdonostársak kérésére az 1993. évi
LXXVIII. törvény 85/B. § (2) bekezdésében
foglalt feltételek teljesítése esetén, az
elhelyezésre jogosult részére 1998. december 31ig megfelelı önkormányzati cserelakást köteles
felajánlani, illetıleg pénzbeli térítést fizetni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85/B. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az elhelyezésre jogosult kérelmére a
jogszabályban meghatározott feltételek
fennállása esetén köteles az 1993. évi LXXVIII.
törvény 85/B. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 85/D. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyiségbér összegében szabadon állapodik
meg a bérlıvel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 38. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlı a helyiségbe
más személyt befogadjon.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 38. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hozzájárulhat ahhoz, hogy a helyiség bérleti
jogát a bérlı másra átruházza, elcserélje, vagy a
helyiséget albérletbe adja. Az erre vonatkozó
szerzıdést írásba kell foglalni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 42. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A bérleti jog átruházásához, elcseréléséhez való
hozzájárulás feltételeit rendeletben határozza
meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 42. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

1993. évi LXXVIII. törvény 50. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati lakások és helyiségek
elidegenítésére vonatkozó szabályok
Annak a bérlınek a lakását, aki nyugdíjas vagy
a külön jogszabályokban meghatározott
nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátásban
részesül, és az elıvásárlási jogával nem él, a
szerzıdésének fennállásáig harmadik személy
részére csak a bérlı írásbeli hozzájárulásával
lehet elidegeníteni.

(K-V-MJV-FK-F-M)
Az elsı adásvételi szerzıdés megkötését
megelızıen, az 1993. évi LXXVIII. törvényben
foglaltakra figyelemmel, az épületet társasházzá
kell alakítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 51. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzati lakás vételárát az 1993. évi
LXXVIII. törvényben meghatározott
szempontok figyelembevételével kell
megállapítania.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 52. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a lakást az 1993. évi LXXVIII. törvény
alapján az arra jogosult vásárolja meg, részére kérelmére - legalább tizenöt évi részletfizetési
kedvezményt kell adni. Ha a jogosult kéri, a
szerzıdés megkötésekor megállapított vételár
legfeljebb 20%-ának egy összegben való
megfizetése köthetı ki. Az elsı vételárrészlet
befizetése után fennmaradó hátralékra a havonta
fizetendı részleteket egyenlı mértékben kell
megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 53. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A szerzıdés megkötésekor a vételárhátralékra
kamatot köthet ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 53. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Önkormányzati rendeletben kell meghatározni
az 1993. évi LXXVIII. törvény alapján
elıvásárlási joggal érintett lakások eladása esetén
a) a lakás vételárának mértékét;
b) a szerzıdés megkötésekor fizetendı
vételárrészlet mértékét;
c) a részletfizetés idıtartamát és a szerzıdéses
kamat mértékét, illetıleg a kamatmentesség
lehetıségét és feltételeit;
d) a vételárengedmény, illetıleg a
vételárhátralék megfizetésére adott
engedmény feltételeit és mértékét;
e) elıvásárlás esetén az ajánlat tartalmát és az
ajánlati kötöttség idejét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében határozza meg az e törvény
alapján elıvásárlási joggal nem érintett lakások
eladásának feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Bérlıkijelölési vagy ismételten gyakorolható
bérlıkiválasztási joggal érintett lakást csak a jog
gyakorlójának írásbeli hozzájárulásával
idegenítheti el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 55. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az életvédelem céljait szolgáló helyiséget a
megyei (fıvárosi) polgári védelmi
parancsnokság hozzájárulásával idegenítheti el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 55. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A mőemléképületben lévı lakást vagy
helyiséget a mőemlékvédelmi hatóság
hozzájárulásával, a külön jogszabály
rendelkezéseinek figyelembevételével
idegenítheti el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 55. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az elıvásárlási jog gyakorlása esetén a
szerzıdés megtámadásának jogáról nem
mondhat le, illetıleg a megtámadás jogát
megerısítéssel nem zárhatják ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 57. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében határozza meg az állam
tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került
helyiségek vételárának mértékét, megfizetésének
módját és feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 58. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Rendeletében határozza meg a nem az állam
tulajdonából tulajdonába került egyéb helyiségei
eladásának feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 58. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az elıvásárlási joggal érintett önkormányzati
lakás, ill. helyiség tulajdonjogát nem pénzbeli
hozzájárulásként nem bocsáthatja gazdasági
társaság vagy más, a cégnyilvántartás hatálya alá
tartozó jogalany rendelkezésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 61. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az állam tulajdonából a tulajdonába került
lakóépületeinek elidegenítésébıl származó és az
állami tulajdon elidegenítésébıl az
önkormányzatot megilletı, 1994. március 31.
után befolyó, az 1993. évi LXXVIII. törvény 62.
§ (5) bekezdése szerint csökkentett, teljes
bevételét a számláját vezetı pénzintézetnél
elkülönített számlán köteles elhelyezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1)-(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A 62. § (1) és (2) bekezdésben említett
bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó
infrastrukturális beruházásokra, különösen az e
bekezdésben meghatározottakra, használhatja fel.
A felhasználás részletes szabályait rendeletben
kell meghatározni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkormányzat részére a tulajdonostársak

1993. évi LXXVIII. törvény 85/E. § (3)

Képviselı-testület,

által megfizetett, illetıleg az 1993. évi LXXVIII.
törvény 85/D. § (3) bekezdésben foglaltak szerint
beszedett értékkülönbözet teljes összegét köteles
a 62. § (1) bekezdésében meghatározott
elkülönített számlán elhelyezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Közgyőlés

Az állam tulajdonából a tulajdonába került
lakóépületeinek elidegenítésébıl származó,
valamint az állami tulajdonú lakóépületek
elidegenítésébıl származó, a kerületi
önkormányzatot megilletı - 1994. március 31.
után befolyó, az 1993. évi LXXVIII. törvény 62.
§ (5) szerint csökkentett - bevételének 50%-át a
fıvárosi közgyőlés számláját vezetı
pénzintézethez elkülönített számlára köteles
befizetni.
(FK)

1993. évi LXXVIII. törvény 63. § (1)-(2)
57/1994. (XI. 17.) AB határozat

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A 63. § (1) és (2) bekezdésben megjelölt bevétel
csak pályázat útján az e bekezdésben foglaltakra
használható fel. A felhasználás feltételeit és a
pályázati eljárás rendjét rendeletben kell
meghatározni.
(F)

1993. évi LXXVIII. törvény 63. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ki kell kérnie a rendelete megalkotása elıtt a
bérlık és a bérbeadók településen mőködı
érdekképviseleti szervezetének véleményét. A
rendelettervezetrıl a helyben szokásos módon
hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidı
kitőzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket
véleményük közlésére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az 1993. évi LXXVIII. törvény bérbeadó
hozzájárulását írja elı, a hozzájárulásról vagy
annak megtagadásáról a megkereséstıl számított
harminc napon belül köteles nyilatkozni. A
határidı indokolt esetben egy ízben, legfeljebb
harminc nappal meghosszabbítható, errıl a bérlıt
írásban értesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVIII. törvény 89. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az egy naptári évben teljesített elhelyezési
feladatok után járó támogatást [1993. évi
LXXVIII. törvény 90. § (1)-(3)] a következı év
január hónapjában igényelheti a
Pénzügyminisztériumtól.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVIII. törvény 90. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Egyéb, vegyes szabályok

A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az állampolgárokat megilletı lakáscélú
támogatásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Állami támogatást vehet igénybe bérlakásállománya növelésére, nyugdíjasház vagy idısek
otthona létesítésére, lakóépületek
energiatakarékos korszerősítésére, felújítására,
valamint városrehabilitáció keretében
lakóépülettömbök korszerősítésére, felújítására,
lakbértámogatásra.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Állami támogatást vehet igénybe idısek otthona
létesítésére.
(M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (1)

Közgyőlés

Igazolja a lakásépítési kedvezmény, valamint a
fiatalok otthonteremtési támogatása - e rendelet
5. és 7. §-ában szabályozott - személyi
feltételeinek meglétét.
(K-V-MJV-FK)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (1)

Jegyzı

Felfüggeszti a kedvezmény, illetve az adóvisszatérítési támogatás visszafizetésével
kapcsolatos kötelezettséget a tulajdonos
nyilatkozata alapján.
(K-V-MJV-FK)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (2)

Jegyzı

Intézkedik a kedvezmény, illetıleg a fiatalok
otthonteremtési támogatása visszafizetését
biztosító jelzálogjognak az ingatlannyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése
iránt.
(K-V-MJV-FK)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (3)

Jegyzı

Megjelöli azt a bankszámlát, amelyikre a
kedvezményt, illetıleg a fiatalok otthonteremtési
támogatását vissza kell fizetni. A beérkezés után
köteles azt a központi költségvetés javára
átutalni.
(K-V-MJV-FK)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. §
(4), (7)

Jegyzı

A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (10)
bekezdés szerinti bejelentést, illetve az abban
leírt eseményekrıl való tudomásszerzését
követıen, ha a lakás tulajdonosa az (5) bekezdés
szerinti felfüggesztést nem kérte, az iratokat 5
napon belül átteszi a Kincstárnak a lakás fekvése
szerint illetékes regionális igazgatóságához,
amely határozatban kötelezi a lakás tulajdonosát
az (1) bekezdés szerinti támogatások
visszafizetésére.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. §
(11)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Határozatairól, intézkedéseirıl elektronikus úton
a pénzügyminiszter által kiadott tájékoztatóban
közzétett adatlapok kitöltésével és
megküldésével értesíti a Kincstárat. Az
adatszolgáltatási kötelezettségnek a határozat
jogerıre emelkedésnek napját követıen,
intézkedés esetén annak kiadmányozásakor kell
eleget tenni.
(K-V-MJV-FK)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. §
(15)

Jegyzı

A bérlakás állomány növelését szolgáló
központi költségvetés Állami Támogatású
Bérlakás Program elıirányzatából pályázat útján
támogatást igényelhet a következı jogcímeken:
a) szociális elhelyezés alapján történı bérbeadás
céljából,
b) költségelven megállapított lakbérek
alkalmazása mellett, bérbeadás céljából,
c) fiatalok, hallgatók részére bérbe adható
garzonházak létesítése céljából,
d) nyugdíjasház vagy idısek otthona létesítése
céljából új lakás vagy új ingatlan építésére,
vásárlására és használt lakás vagy lakóház
vásárlására, illetıleg e lakások
korszerősítésére, bıvítésére, felújítására,
valamint önkormányzati tulajdonú ingatlanok
lakáscélra vagy idısek otthonának történı
átalakítására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 26. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Amennyiben a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
26. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
bérlı keresıtevékenysége 90 napnál hosszabb
idıre megszőnik, vagy az elıtakarékosságra
vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget és a
lakrészre van a feltételeknek megfelelı igénylı,
illetıleg a rendelet 26. § (3) bekezdés b)
pontjában meghatározott hallgatói jogviszonya
megszőnik, úgy a bérleti jogviszonyt köteles
legfeljebb 6 hónapos felmondási idıvel
megszüntetni.
(K-V-MJV-FK-F)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 26. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdése szerinti állami támogatás esetében,
mint támogató - az adott épület esetében részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót
terhelı saját részt.
(K-V-MJV-FK-F)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 29. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A 28. § (2) bekezdése szerinti állami támogatás
esetében, mint támogató - az adott épület
esetében - részben vagy egészben átvállalhatja a
pályázót terhelı saját részt.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 29. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)
A központi költségvetés Állami Támogatású
Bérlakás Program elıirányzatából pályázat útján
támogatást igényelhetnek, ha saját tulajdonukban
álló földterület felhasználásával kívánnak új,
közmővesített építési telket kialakítani.
(K-V-MJV-FK-F)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/A. §
(1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Lakóépületekben lévı termofor kémények
felújításához, mint támogató részben vagy
egészben átvállalhatja a pályázót terhelı saját
részt.
(K-V-MJV-FK-F)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/C. §
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A pályázók - a közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések betartásával - írásban
megállapodást köthetnek olyan természetes és
jogi személyekkel, továbbá jogi személyiséggel
nem rendelkezı gazdálkodó szervezettel, melyek
támogatóként vagy vállalkozóként szerepet
vállalnak a pályázat tárgyát képezı és a
létrehozandó támogatási szerzıdés lezárásától
számított legalább húsz évig teljes mértékben a
pályázó tulajdonában maradó otthon vagy
bérlakás létesítésében vagy üzemeltetésében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 36. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha több önkormányzat együttesen nyújt be
pályázatot, az önkormányzatoknak egymás
között kell megállapodniuk arról, hogy melyik
önkormányzat képviseli a pályázókat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 37. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 38. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A pályázó írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni:
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljeskörőségérıl,
valódiságáról és hitelességérıl, a saját
források meglétérıl,
b) arról, hogy 60 napnál régebbi köztartozása
nincs, és nem áll adósságrendezési eljárás
alatt,
c) a pályázat tárgyának megvalósításához más
költségvetési elıirányzatból igényelt vagy
elnyert támogatásokról (ideértve a
területfejlesztési tanácsok rendelkezési
jogkörében kezelt támogatásokat is),
d) annak tudomásulvételérıl, hogy a támogatás
kedvezményezettjének megnevezése, a
támogatás tárgya, a támogatás összege, a
támogatott program megvalósítási helye e
rendeletben szabályozott módon
nyilvánosságra hozható,
e) arról a hozzájárulásáról, hogy a pályázat
megvalósulásának szabályszerőségét, a
támogatás rendeltetésszerő felhasználását a

jogszabályban meghatározott szervek
ellenırizzék.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A 26. § szerinti jogcímekre benyújtott pályázat
esetén a pályázónak írásban vállalnia kell, hogy a
létesítésétıl számított legalább 20 évig
tulajdonában maradó lakásokat bérlakásként,
illetıleg a garzonházat, nyugdíjasházat, idısek
otthonát rendeltetésének megfelelıen hasznosítja
és a lakóépületet, valamint annak berendezéseit
folyamatosan jó karban tartja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 38. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles a támogatással megvalósuló épülettel,
lakással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
támogatási jogcímenként elkülönített számlán
nyilvántartani, és errıl a minisztert a támogatási
szerzıdés szerint tájékoztatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 38. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A támogatás visszavonása esetén a már igénybe
vett támogatás egészét, az igénybevétel napjától
a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı
kamattal növelt összegben kell visszafizetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 40. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles a támogatás felhasználását ellenırzés
céljából elkülönítetten nyilvántartani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 43. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az elidegenítési és terhelési tilalom lejáratát
követıen a bérlakás értékesítése esetén annak
eladásából származó bevételt csak a településen
lévı lakóépületek fenntartására, felújítására és
létesítésére használhatja fel.
(K-V-MJV-FK-F)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 43. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Igazolja a károk felmérésérıl készült
nyilvántartás alapján a kiegészítı
kamattámogatásra való jogosultságot.
(K-V-MJV-FK-F)

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 45. § (6)

Jegyzı

Személyes adatok védelme
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Személyes adatok védelmével és a közérdekő
adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Kötelezı adatkezelés esetén az adatkezelés
célját és feltételeit, a kezelendı adatok körét és
megismerhetıségét, az adatkezelés idıtartamát,
valamint az adatkezelı személyét az adatkezelést

1992. évi LXIII. törvény 3. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

elrendelı önkormányzati rendeletben határozza
meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Vélelmezni kell az érintett hozzájárulását, hogy
a kérelmére indult eljárásban a szükséges adatai
kezelhetıek. Erre a tényre az érintett figyelmét
fel kell hívni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 3. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit e törvény, valamint az
adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei
között az adatkezelı határozza meg. Az
adatkezelési mőveletekre vonatkozó utasítások
jogszerőségéért az adatkezelı felel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 4/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Közölni kell az érintettel az adat felvétele elıtt,
hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelezı.
Kötelezı adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni
az adatkezelést elrendelı jogszabályt is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 6. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az érintettet - egyértelmően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényrıl, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyérıl, az adatkezelés idıtartamáról, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetıségeire is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 6. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az
eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 10. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Védeni kell az adatokat különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetıleg a
sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 10. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Tájékoztatást ad az érintett kérelmére az általa
kezelt, illetıleg az általa megbízott feldolgozó
által feldolgozott adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, idıtartamáról, az
adatfeldolgozó nevérıl, címérıl (székhelyérıl) és

1992. évi LXIII. törvény 12. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

az adatkezeléssel összefüggı tevékenységérıl,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles az adatkezelı a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idı alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthetı
formában megadni a tájékoztatást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 12. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes,
ha a tájékoztatást kérı a folyó évben azonos
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelıhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha
az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 12. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles az adatkezelı az érintettel a
felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 13. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Értesíti az adatkezelı az adatvédelmi biztost az
elutasított kérelmekrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 13. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Helyesbíteni köteles a valóságnak meg nem
felelı személyes adatot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 14. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A személyes adatot törölni kell, ha

1992. évi LXIII. törvény 14. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi LXIII. törvény 15. §

Jegyzı, Fıjegyzı

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - az 1992. évi LXIII. törvény 11. §
(1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerően nem korrigálható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszőnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos
elrendelte.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Értesíteni kell a helyesbítésrıl és a törlésrıl az
érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellızhetı, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem
sérti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Az adatkezelés egyidejő felfüggesztésével, a
tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idın belül, de legfeljebb
15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményérıl a kérelmezıt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, köteles az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat
zárolni, valamint a tiltakozásról, illetıleg az
annak alapján tett intézkedésekrıl értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 16/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az érintett adatát nem törölheti, ha az
adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot
azonban nem továbbíthatja az adatátvevı
részére, ha az adatkezelı egyetértett a
tiltakozással, illetıleg a bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 16/A. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles bizonyítani, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 17. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles megtéríteni az érintett adatainak
jogellenes kezelésével vagy a technikai
adatvédelem követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt. Az érintettel szemben felel
az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 18. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletben meghatározza azokat a
szervezeteket, amelyek a nyilvántartás részére
adatfeldolgozást végezhetnek.
(K-V-MJV-FK)

1992. évi LXVI. törvény 47. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Köteles elısegíteni a közvélemény pontos és
gyors tájékoztatását a feladatkörébe tartozó
ügyekben, így különösen az önkormányzati
költségvetésre és annak végrehajtására, az
önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek
felhasználására és az erre kötött szerzıdésekre, a
piaci szereplık, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos
jogok biztosítására vonatkozóan.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 19. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Rendszeresen elektronikus vagy más módon
közzéteszi, továbbá erre irányuló igény esetén a
20. § szerint hozzáférhetıvé teszi a

1992. évi LXIII. törvény 19. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester

Közérdekő adatok nyilvánosságával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök

tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így
különösen a hatáskörükre, illetékességükre,
szervezeti felépítésükre, szakmai
tevékenységükre, annak eredményességére is
kiterjedı értékelésére, a birtokukban lévı
adatfajtákra és a mőködésükrıl szóló
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra
vonatkozó - adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Lehetıvé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévı
közérdekő adatot bárki megismerhesse, kivéve,
ha az adatot törvény alapján az arra jogosult
szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította,
továbbá, ha a közérdekő adatok
nyilvánosságához való jogot - az adatfajták
meghatározásával - törvény
a) honvédelmi;
b) nemzetbiztonsági;
c) bőnüldözési vagy bőnmegelızési;
d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai
érdekbıl;
e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatokra;
f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra
tekintettel korlátozza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 19. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha törvény másként nem rendelkezik, a belsı
használatra készült, valamint a
döntéselıkészítéssel összefüggı adat a
keletkezését követı húsz éven belül nem
nyilvános. Kérelemre engedélyezheti az adatok
megismerését e határidın belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 19. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv
feladat- és hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalára irányuló eljárás során készített
vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló
adat a keletkezésétıl számított tíz évig nem
nyilvános. Ezen adatok megismerését - a 19. §
(1) bekezdésében foglaltakat mérlegelve engedélyezheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 19/A. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A döntés megalapozását szolgáló adat
megismerésére irányuló igényt - az (1)
bekezdésben meghatározott idıtartamon belül - a
döntés meghozatalát követıen akkor utasíthatja
el, ha az adat megismerése a szerv törvényes
mőködési rendjét vagy feladat- és hatáskörének
illetéktelen külsı befolyástól mentes ellátását,
így különösen az adatot keletkeztetı
álláspontjának a döntések elıkészítése során
történı szabad kifejtését veszélyeztetné.

1992. évi LXIII. törvény 19/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Eleget tesz a közérdekő adat megismerésére
irányuló kérelemnek, a kérelem tudomására
jutását követı legrövidebb idı alatt, legfeljebb
azonban 15 napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 20. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy
dokumentumrészrıl, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylı másolatot kaphat.
Kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig
terjedıen - állapíthat meg költségtérítést,
amelynek összegét az igénylı kérésére elıre
közölni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 20. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adatigénylésnek közérthetı formában és amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az
igénylı által kívánt technikai eszközzel, illetve
módon kell eleget tennie. Az adatigénylést nem
lehet elutasítania arra való hivatkozással, hogy
annak közérthetı formában nem lehet eleget
tenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 20. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak
indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy amennyiben az igényben elektronikus levelezési
címét közölte - elektronikus úton értesítenie kell
az igénylıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 20. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közérdekő adat megismerése iránti igény
teljesítését nem tagadhatja meg azért, mert a nem
magyar anyanyelvő igénylı az igényét
anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven
fogalmazza meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 20. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közérdekő adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjét rögzítı
szabályzatot kell készíteniük.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 20. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

Évente értesítik az adatvédelmi biztost az
elutasított igényekrıl, valamint az elutasítások
indokairól.

1992. évi LXIII. törvény 20. § (9)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi LXIII. törvény 21. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles bizonyítani a megtagadás jogszerőségét
és megalapozottságát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

A közzétett adatok megismerését
személyazonosító adatok közléséhez nem
kötheti. Az elektronikusan közzétett közérdekő
adatokhoz történı hozzáférés biztosításához
személyes adatot csak annyiban kezelhet,
amennyiben az technikailag elengedhetetlenül
szükséges; a személyes adatokat ezt követıen
haladéktalanul törölnie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 21/A. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Igénylés alapján történı adatszolgáltatás esetén
az adatigénylı személyazonosító adatai csak
annyiban kezelheti, amennyiben az az igény
teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek
megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az
igény teljesítését, illetıleg a költségek
megfizetését követıen az igénylı személyes
adatait haladéktalanul törölnie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 21/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Adatvédelmi nyilvántartás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Ki kell kérni az adatvédelmi biztos véleményét a
személyes adatok védelmét és a közérdekő
adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok
nyilvánosságát érintı rendelettervezetrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 25. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Haladéktalanul köteles a szükséges
intézkedéseket megtenni, ha az adatvédelmi
biztos jogellenes adatkezelést észlel, és annak
megszüntetésére szólítja fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 25. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az adatvédelmi biztos 1992. évi LXIII. törvény
25. § (4) bekezdés szerinti határozatának
felülvizsgálatát - annak kézhezvételét követı 30
napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással
kérheti a bíróságtól. A bíróság jogerıs döntéséig
a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem
törölheti, illetve nem semmisítheti meg, az
adatok kezelését azonban az adatvédelmi biztos
határozatának kézhezvételekor fel kell
függesztenie és az adatokat zárolnia kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 25. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles a részére kibocsátott ajánlásra harminc
napon belül érdemben válaszolni.

1992. évi LXIII. törvény 26. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

Köteles az adatkezelı e tevékenysége
megkezdése elıtt az adatvédelmi biztosnak
nyilvántartásba vétel végett bejelenteni:
a) adatkezelés célját;
b) az adatok fajtáját, és kezelésük jogalapját;
c) az érintettek körét;
d) az adatok forrását;
e) a továbbított adatok fajtáját címzettjét és a
továbbítás jogalapját;
f) az egyes adatfajták törlési határidejét;
g) az adatkezelı, valamint az adatfeldolgozó
nevét és címét (székhelyét), a tényleges
adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét
és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggı tevékenységét;
h) a belsı adatvédelmi felelıs nevét és elérhetı
adatait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 28. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles bejelenteni a jogszabályban elrendelt
adatkezelést a jogszabály hatálybalépését követı
15 napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 28. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Fel kell tüntetni a nyilvántartási számot az
adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra
hozásánál és az érintetteknek való kiadásakor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 29. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az 1992. évi LXIII. törvény 28. § (1)
bekezdésében felsorolt adatok megváltozását 8
napon belül be kell jelenteni az adatvédelmi
biztosnak, és a nyilvántartást megfelelıen
módosítani kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi LXIII. törvény 29. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köztisztviselıkkel, közalkalmazottakkal és a polgármesteri tisztség ellátásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Köztisztviselıkkel, közalkalmazottakkal és a
polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Közhatalmi, irányítási, ellenırzési és felügyeleti
hatáskörének gyakorlásával közvetlenül
összefüggı, valamint ügyviteli feladat ellátására
kizárólag közszolgálati jogviszonyt létesíthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 1. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Közszolgálati jogviszony büntetlen elıélető,
cselekvıképes - a 10. § (4)-(7) bekezdésében, a

1992. évi XXIII. törvény 7. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester

10/A. § (7) bekezdésében foglaltak, valamint
ügykezelıi feladatkör kivételével - közigazgatási
versenyvizsgával, és legalább középszintő
szakképesítéssel rendelkezı magyar
állampolgárral létesíthetı és tartható fenn.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Megyei Közgyőlés Elnöke

Jogszabály által meghatározott esetben a
közszolgálati jogviszony létesítését az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenıen
meghatározott iskolai végzettséghez,
képesítéshez, illetve gyakorlati idı letöltéséhez,
valamint egészségi és pszichikai alkalmassághoz
kötheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 7. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Saját jogú nyugellátásban részesülıvel
közszolgálati jogviszonyt csak határozott idıre
létesíthet. Ennek idıtartama nem haladhatja meg
az egy évet, ám ismételten meghosszabbítható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben e törvény keretei között
rendeletben szabályozza a szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és
kegyeleti támogatásokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 4. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ha törvény
vagy kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik.
Törvény eltérı rendelkezése hiányában a
munkáltatói jogkör gyakorlását vezetı
megbízású köztisztviselıre írásban átruházhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 6. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Felmentést adhat - jogszabály tiltó
rendelkezésének hiányában - a képesítési
elıírások alól különösen indokolt esetben.
(K)

1992. évi XXIII. törvény 7. § (5)

Képviselı-testület

Jegyzıvé, körjegyzıvé, megyei jogú város
kerületi hivatalvezetıjévé, aljegyzıvé az
nevezhetı ki, aki:
a) igazgatásszervezıi vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítéssel és - a (4) bekezdésben
meghatározott esetet kivéve - jogi vagy
közigazgatási szakvizsgával, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körően közigazgatási
jellegőnek minısített tudományos fokozat
alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
b) legalább két évi közigazgatási gyakorlatot
szerzett.

1992. évi XXIII. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
Felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában
foglalt igazgatásszervezıi vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítés vagy az
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
alól annak a személynek, aki az elıírt képesítés
megszerzésére irányuló tanulmányait a
kinevezéstıl számított két éven belül befejezi.
(K)

1992. évi XXIII. törvény 8. § (2) a)

Képviselı-testület

Csökkenti vagy elengedi az elıírt legalább
kétévi szakmai gyakorlati idıt a jegyzı
kinevezésekor.
(K)

1992. évi XXIII. törvény 8. § (2) b)

Képviselı-testület

Fıjegyzıvé - valamint a fıjegyzı
helyettesítésére aljegyzıként - azt nevezhetı ki,
aki
a) állam- és jogtudományi doktori vagy
okleveles közgazdász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítéssel és -- a (4) bekezdésben
meghatározott esetet kivéve - jogi vagy
közigazgatási szakvizsgával, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körően közigazgatási
jellegőnek minısített tudományos fokozat
alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
b) legalább két évi közigazgatási gyakorlatot
szerzett.
(F-M)

1992. évi XXIII. törvény 8. § (3)

Közgyőlés

Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezı
pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a
kinevezéstıl számított egy éven belül a jogi vagy
közigazgatási szakvizsgát, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a
teljeskörően közigazgatásinak minısített
tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 8. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a
törvény 9. § (1) bekezdésben meghatározott
tilalom alól - különösen indokolt esetben felmentést adhat.
(K)

1992. évi XXIII. törvény 9. § (2)

Képviselı-testület

Köztisztviselıi kinevezés, vezetıi megbízás,
kinevezés csak pályázat útján adható. Pályázati
eljárás lefolytatása nélkül is adható vezetıi
kinevezés, vezetıi megbízás a közigazgatási
szervnél legalább egy éve alkalmazásban álló
köztisztviselınek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve,
hogy legkésıbb a pályázat elbírálásának napjától
az állás betölthetı és az állást betöltı
köztisztviselıt a kiírást megelızıen legalább 8
nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban
tájékoztatják.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10. § (10)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra
elıírt határidıt követı 30 napon belül, testület
esetében a következı ülésen dönt a pályázatokról
és a köztisztviselı kinevezésérıl, vagy
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Kinevezést és vezetıi megbízást adni csak annak
a köztisztviselınek lehet, aki a pályázati
eljárásban részt vett és érvényes pályázattal
rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10. § (12)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör
gyakorlójának döntése alapján legalább
háromtagú elıkészítı bizottság (a továbbiakban:
bizottság) hozható létre. Bizottság létrehozása
esetén az elıkészítésbe a közigazgatási szervnél
mőködı munkavállalói érdek-képviseleti szerv
képviselıjét is be lehet vonni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10. § (13)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás
menetérıl, valamint az általa elért eredményrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10. § (14)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Legkésıbb a jegyzı, fıjegyzı közszolgálati
jogviszonyának megszőnését követı harminc
napon belül írja ki a pályázatot a jegyzıi,
fıjegyzıi állás betöltésére. A pályázati eljárás
eredménytelensége esetén harminc napon belül
újabb pályázatot kell kiírni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10. § (15)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében határozhatja meg azokat a
munkakör(öke)t - vezetıi beosztás kivételével -,
amely(ek) pályázati eljárás lefolytatása nélkül is
betölthetık, feltéve, hogy törvény vagy
kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik. A
pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott
köztisztviselıi kinevezésrıl tájékoztatja a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetı minisztert.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10. § (18)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselıi kinevezést, vezetıi megbízást,
illetve kinevezést kapott vizsgázó versenyvizsga
díját - ide nem értve a megismételt
versenyvizsga díját - megtéríti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 10/C. (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A kinevezést és annak elfogadását - továbbá
minden lényeges, a közszolgálati jogviszonyt
érintı jognyilatkozatot - írásba kell foglalni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 11. § (2) bekezdés alapján kinevezett
köztisztviselıt a 23. § szerint be kell sorolnia,
illetményét
a 42-49. §-ok alapján kell megállapítania.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A kinevezéshez csatolja a munkaköri leírást.

1992. évi XXIII. törvény 11. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

1992. évi XXIII. törvény 11. § (7)-(8)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Önkormányzati fıtanácsadói, önkormányzati
tanácsadói munkaköröket hozhat létre a
képviselı-testület hivatalában a képviselıtestület és bizottságai döntésének
elıkészítéséhez, illetve a polgármester,
fıpolgármester, megyei közgyőlés elnöke
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
feladatok ellátására.
(V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Gyakorolja a munkáltatói jogokat az
önkormányzati fıtanácsadó, önkormányzati
tanácsadó felett.
(V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (5)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Megállapítja az önkormányzati fıtanácsadó,
önkormányzati tanácsadó illetményét a
besorolásától függetlenül.
(V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (6)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A kinevezésben a közszolgálati jogviszony
létesítésekor legalább 3, de legfeljebb 6 hónapig
terjedı próbaidıt kell kikötni.

1992. évi XXIII. törvény 11/B. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A kinevezéssel együtt a köztisztviselıt
tájékoztatja:
a) az irányadó munkarendrıl,
b) a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idı
kezdı idıpontjáról, valamint a soron következı
fokozat elérésének várható idıpontjáról,
c) az egyéb juttatásokról és azok mértékérıl,
d) az illetmény átutalásának napjáról,
e) a munkába lépés napjáról,
f) a felmentési idı megállapításának
szabályairól,
g) a rendes szabadság mértékérıl és kiadásának
rendjérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
A próbaidı nem hosszabbítható meg. A
próbaidı tartamát a pályakezdınél a gyakornoki
idıbe be kell számítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11/B. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A próbaidı alatt a közszolgálati jogviszonyt
indokolás nélkül azonnali hatállyal
megszüntetheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 11/B. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Megszervezi az eskütételt a köztisztviselıi
kinevezés elıtt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 12. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Elmondja az esküt szóban, majd írásban
megerısíti azt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 12. § (3)

Köztisztviselı

Ha az érvénytelenség oka a munka megkezdése
után jut tudomására, a köztisztviselıt az
érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstıl el
kell tiltania.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 13. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A közigazgatási szerv hatékony mőködéséhez
szükséges munkaszervezési okból írásban
utasíthatja a köztisztviselıt, hogy eredeti
munkaköre helyett, vagy amellett más
munkakörbe tartozó feladatot lásson el
(átirányítás), ha a másik munkakörbe tartozó
feladatok ellátása megfelel a köztisztviselı
képzettségének és nem jár rá nézve aránytalan
sérelemmel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 14. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az átirányításról, illetıleg várható idıtartamáról
a köztisztviselıt legalább három munkanappal
korábban, írásban tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 14. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı felmentését köteles
megindokolni. Az indokolásból a felmentés
okának világosan ki kell tőnnie és bizonyítania
kell, hogy a felmentés indoka valós és okszerő.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

A közigazgatási szerv hivatali szervezetében
történı létszámcsökkentésrıl a közigazgatási
szervnél képviselettel rendelkezı munkavállalói
érdekképviseleti szerv véleményének kikérése
után dönthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a határozatlan idıre kinevezett köztisztviselı

1992. évi XXIII. törvény 16/A. § (1) a)b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

b)

Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az (1) bekezdésben meghatározottak szerint
szőnt meg a köztisztviselı közszolgálati
jogviszonya, annak megszőnésétıl számított hat
éven belül - a köztisztviselı írásban bejelentett
kérelmére - a kérelem megérkezésétıl számított
30 napon belül, volt munkáltatója a
végzettségének, képzettségének megfelelı
munkakört köteles számára felajánlani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 16/A. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a köztisztviselı az ajánlatot a kézhezvételtıl
számított 30 napon belül elfogadja, a
köztisztviselıt ki kell nevezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 16/A. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Mentesül a volt munkáltató a munkakörfelajánlási kötelezettség alól, ha a köztisztviselı

1992. évi XXIII. törvény 16/A. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az alkalmatlanság egészségügyi ok
következménye, a köztisztviselıt akkor mentheti
fel, ha a hivatali szervezetben a képzettségének,
besorolásának és egészségi állapotának
megfelelı betöltetlen munkakör nincs, vagy ha
az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez a
köztisztviselı nem járult hozzá.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
alkalmatlanság nem egészségügyi ok
következménye, a köztisztviselıt csak akkor
mentheti fel, ha feladatainak ellátására a
minısítési eljárásban alkalmatlannak minısítette.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az öregségi nyugdíjra jogosult vagy a
rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban
részesülı köztisztviselıt, ha e jogcímen
felmentését kezdeményezi, köteles az (1)
bekezdés d) pontja alapján felmenteni. E
jogcímen a köztisztviselı kezdeményezésére
csak egy alkalommal kötelezı a felmentés.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

a) állam- vagy kormányközi nemzetközi
szervezetnél,
b) az Európai Unió szerveinél
jogviszonyt létesít, közszolgálati jogviszonyát
közös megegyezéssel kell megszüntetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

a) az (1) bekezdés szerinti jogviszonyát neki
felróható módon szüntette meg;
b) a 19/A. § szerint nyugdíjasnak minısül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Ha a köztisztviselı rokkantsági (baleseti
rokkantsági) nyugdíj iránti igényét érvényesíti és
ezen eljárás során a rokkantság (baleseti
rokkantság) tényérıl és a szükséges szolgálati
idı megszerzésérıl az illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesíti, akkor
az általa kezdeményezett ellátás igénybevétele
érdekében a közszolgálati jogviszonyát kérelmére - a 17. § (2) bekezdés e) pontja
alapján felmentéssel meg kell szüntetnie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel
akkor is megszüntethetı a köztisztviselı
közszolgálati jogviszonya, ha az átszervezés
következtében a köztisztviselı munkaköre nem
válik feleslegessé, de a köztisztviselı nem járul
hozzá a kinevezésében szereplı munkavégzés
helyének módosításához. Ez esetben a felmentés
közlését követı 30 napon belül a köztisztviselı
számára, ha a hivatali szervezetben a
köztisztviselı képzettségének és a besorolásának
megfelelı másik betöltetlen munkakör van,
akkor azt - feltéve, hogy a köztisztviselı írásban
a felmentés közlését követı 10 napon belül kéri fel kell ajánlania. Ha a köztisztviselı a
felajánlott állást elfogadja, akkor a felmentését
vissza kell vonni és a kinevezést megfelelıen
módosítani kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17. § (11)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselıt a szervezeti jogállás
megváltozását megelızıen legalább 60 nappal a
változásról értesíti. Ezzel egyidejőleg a
köztisztviselıt írásban tájékoztatni kell arról,
hogy az új munkáltató a köztisztviselı
továbbfoglalkoztatását vállalja-e.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A csoportos létszámcsökkentés végrehajtása
során köteles a munkavállalói érdekképviseleti
szerv véleményét kikérni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17/B. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó
döntésrıl az érintett köztisztviselıket, továbbá az
illetékes munkaügyi központot a felmentés
közlését megelızıen legalább 30 nappal írásban
tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 17/B. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselıt a felmentés idıtartamának
legalább a felére a munkavégzési kötelezettség
alól mentesíteni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 18. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselıt felmentése esetén - a törvény
19. § (8) bekezdésben foglalt kivétellel végkielégítés illeti meg. A kifizetett
végkielégítés összegét fel kell tüntetni a
közszolgálati igazoláson.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 19. § (1)-(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A végkielégítést a felmentési idı utolsó napján
kell kifizetni.

1992. évi XXIII. törvény 19. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei közgyőlés elnöke

Ha a köztisztviselıt a 17. § (1) bekezdés a)-c),
illetve a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott ok miatt mentik fel, a felmentési
idı tartamára beleegyezésével
tartalékállományba helyezi, feltéve, hogy a 17. §
(4) bekezdés szerinti munkakör-felajánlás nem
vezet eredményre.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 20/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A rendelkezésére bocsátott információk alapján
mérlegelési jogkörében dönt a tartalékba
helyezett köztisztviselı (vezetıi) alkalmazásáról.
Döntésérıl tájékoztatja a központi közszolgálati
nyilvántartást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 20/A. § (4)

Jegyzı
Fıjegyzı

Visszavonja a felmentésre irányuló munkáltatói
intézkedést, ha a köztisztviselıt áthelyezéssel
alkalmazzák.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 20/A. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Írásban értesíti a székhelye szerinti
közigazgatási hivatalt legkésıbb a
tartalékállományba helyezéstıl számított 5
munkanapon belül az 1. számú mellékletben
meghatározott adatokról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kezdeményezheti a tartalékállományba
helyezett köztisztviselı szóbeli meghallgatását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Írásban tájékoztatja a munkáltató közigazgatási
szervet a szóbeli meghallgatás eredményérıl.
Továbbfoglalkoztatásra irányuló szándék
hiányában a tájékoztatást egyúttal megküldi a
közigazgatási hivatalnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a meghallgatás után az áthelyezést
kezdeményezi, a tájékoztatásban közli a
munkahely és a munkakör megnevezését, az
illetményt, a kötelezı munkaidıt, a

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

foglalkoztatás jellegét, a betöltéshez szükséges
iskolai végzettséget, valamint az áthelyezés kért
idıpontját.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Tájékoztatja a szóbeli meghallgatás
eredményérıl a tartalékállományba helyezett
köztisztviselıt. A köztisztviselı döntésérıl
tájékoztatja az áthelyezést kezdeményezı
közigazgatási szervet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tartalékállományba helyezett köztisztviselı
hozzájárulása esetén intézkedik az áthelyezésrıl,
s visszavonja a tartalékállományba helyezett
köztisztviselı felmentését, valamint az
áthelyezésrıl tájékoztatja a közigazgatási
hivatalt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A rendelet (1) bekezdésében meghatározott
esetben, illetve a (3) bekezdés esetén, ha a
köztisztviselı nem járul hozzá az áthelyezéséhez
a személyi adatait is tartalmazó iratokat
haladéktalanul megsemmisíti, illetve ezeket az
adatokat a nyilvántartásából azonnal és
véglegesen törli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §
(6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a tartalékállományba helyezés idıtartamának
végéig a tartalékállományba helyezett
köztisztviselı áthelyezésére nem kerül sor, a
köztisztviselıt a tartalékállományból törölni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A vezetıi és köztisztviselıi álláshelyek
megüresedésérıl 15 napon belül, az álláshely
betöltése esetén nyolc napon belül tájékoztatást
küld a Miniszterelnöki Hivatalnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. §
(1)-(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a 4. §-ban meghatározott eljáráson kívül
szándékozik tartalékállományba helyezett
köztisztviselıt alkalmazni, köteles a
köztisztviselı áthelyezését kezdeményezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Engedélyezi a köztisztviselı munkavégzéssel
járó egyéb és további jogviszony - tudományos,
oktatói, mővészeti, lektori, szerkesztıi valamint
jogi oltalom alá esı szellemi tevékenység
kivételével - létesítését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 21. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megállapodhatnak abban, hogy a jegyzı további
egy közszolgálati jogviszonyt létesítsen másik

1992. évi XXIII. törvény 21. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

jegyzı helyettesítése céljából.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles írásban felszólítani a köztisztviselıt az
összeférhetetlenség megszüntetésére.

1992. évi XXIII. törvény 22. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a 9. § szerinti összeférhetetlenség a
közszolgálati jogviszony fennállása alatt
keletkezik, akkor az érintettek megegyezése
hiányában eldönti, melyik köztisztviselınek
szőnik meg a közszolgálati jogviszonya.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 22. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Jegyzı, Fıjegyzı

Be kell sorolni a köztisztviselıt az e törvényben
meghatározott feltételek teljesítése esetén - a 32.
§-ban foglaltak kivételével - iskolai
végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban
eltöltött idejének megfelelıen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 23. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A köztisztviselıt - a 24. §-ban meghatározott
közszolgálati jogviszonyban töltött idı
megszerzését követıen - magasabb besorolási
fokozatba kell sorolni, amennyiben teljesíti az e
§-ban foglaltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 25. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a köztisztviselı a 7. § (4) bekezdése szerint a
képesítési elıírás alól felmentést kapott, ıt a
feltétel teljesítéséig az egyébként irányadónál
eggyel alacsonyabb besorolási fokozatba kell
sorolni.
(K)

1992. évi XXIII. törvény 26. § (1)

Jegyzı
Polgármester

Át kell sorolni az új végzettségének
megfelelıen a köztisztviselıt, ha felsıfokú
iskolai végzettséget szerez és az egyéb
feltételeknek megfelel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 26. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a köztisztviselı a 25. § (1) bekezdés b)-c)
pontjában meghatározott feltételeket a következı
besorolási fokozathoz elıírt várakozási idı
lejárta elıtt teljesítette, magasabb fokozatba kell
sorolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 27. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Azt a köztisztviselıt, aki állam- és
jogtudományi doktori, igazgatásszervezıi,
okleveles közgazdász képesítést, illetve a
Rendırtiszti Fıiskolán oklevelet szerzett, a
fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési
fokozatába kell sorolnia, akkor is, ha
közszolgálati jogviszonyban töltött ideje az e

1992. évi XXIII. törvény 27. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

besorolási fokozathoz elıírt idıtartamot nem éri
el.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Azt a pályakezdı köztisztviselıt, aki
bizonyítványát, oklevelét kiváló vagy annak
megfelelı minısítéssel szerezte meg, a
fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési
fokozatába, illetve elıadó besorolási fokozat 2es fizetési fokozatába kell sorolnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 27. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 27. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott
besorolás esetén a köztisztviselıt mindaddig
nem sorolhatja magasabb besorolási fokozatba,
ameddig a közszolgálati jogviszonyban töltött
ideje, illetve a munkáltatói intézkedés alapján
arra jogosultságot nem szerez.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 27. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nem pályakezdı köztisztviselıt
kinevezésekor, áthelyezésekor a 23. §
rendelkezéseinek megfelelıen kell besorolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 29. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A (3) bekezdésben meghatározott határidı
eredménytelen elteltét követıen a köztisztviselı
magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem
sorolható a közigazgatási szakvizsga
teljesítéséig. A közigazgatási szakvizsga
teljesítése után a 23. § rendelkezésének
megfelelıen kell besorolni és illetményét
megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 29. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tartósan kiemelkedı munkát végzı felsıfokú
iskolai végzettségő, közigazgatási szakvizsgával
rendelkezı köztisztviselınek címzetes vezetıtanácsosi, címzetes fıtanácsosi, címzetes vezetıfıtanácsosi, a középiskolai végzettségő
köztisztviselınek címzetes fımunkatársi címet
adományozhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 30. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Szakmai tanácsadói címet adományozhat annak
az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai
közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási vagy
jogi szakvizsgával, illetve teljes körően
közigazgatási jellegőnek minısített tudományos
fokozattal rendelkezı köztisztviselınek; szakmai
fıtanácsadói címet adományozhat annak az I.
besorolási osztályba tartozó, szakmai
közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási vagy
jogi szakvizsgával, illetve teljes körően
közigazgatási jellegőnek minısített tudományos
fokozattal rendelkezı köztisztviselınek, aki

1992. évi XXIII. törvény 30/A. § (1)-(2),
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

kiválóan alkalmas. E címeket „kevéssé
alkalmas” minısítés esetén visszavonja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A helyi önkormányzatok törvényességi
ellenırzésére hatáskörrel rendelkezı szerv
vezetıje útján kezdeményezheti címzetes
fıjegyzıi cím adományozását. Ha a
címadományozást a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenırzésére hatáskörrel
rendelkezı szerv vezetıje kezdeményezi, akkor
véleményt nyilvánít arról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 30/B. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feltétel hiánya esetén köteles haladéktalanul
kezdeményezni a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenırzésére hatáskörrel
rendelkezı szerv útján a cím visszavonását.
Kezdeményezheti a cím visszavonását attól is,
aki etikai vétséget követett el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 30/B. § (7)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A munkamegosztás szempontjából elkülönült
szervezeti egység vezetésére osztályvezetıi,
fıosztályvezetı-helyettesi, fıosztályvezetıi
megbízást adhat a köztisztviselınek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 31. § (1)-(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Törvény eltérı rendelkezése hiányában a
vezetıi megbízást külön indokolás nélkül,
azonnal visszavonhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 31. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vezetıi megbízásról történt lemondás esetén a
köztisztviselınek az (5) bekezdésben
meghatározott idıtartam alatt a közigazgatási
szervnél - feltéve, ha felajánlható munkakörrel
rendelkezik - végzettségének, képzettségének
megfelelı másik vezetıi vagy ennek hiányában
köztisztviselıi munkakört kell felajánlania.
Elfogadó nyilatkozata esetén ıt az új
munkakörének megfelelıen kell besorolni és
besorolásának megfelelı illetményre jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 31. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vezetıi megbízásról lemondást a
közszolgálati jogviszonyról történı lemondásnak
kell tekinteni, ha a közigazgatási szervnél a (6)
bekezdésben meghatározott munkakör nincs,
vagy a felajánlott munkakört a köztisztviselı
nem fogadja el. A munkakör jegyzıkönyvi
átadás-átvételét követıen a köztisztviselıt a
munkavégzési kötelezettsége alól mentesíteni
kell, erre az idıre átlagkeresetre jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 31. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vezetıi megbízás visszavonása esetén - a (2)
bekezdést, az 50. § (2) bekezdés g) pontját
kivéve - a köztisztviselınek a visszavonással
egyidejőleg a közigazgatási szervnél - feltéve, ha
felajánlható munkakörrel rendelkezik végzettségének, képzettségének megfelelı másik
vezetıi vagy ennek hiányában köztisztviselıi
munkakört kell felajánlania. Ha a köztisztviselı
a felajánlott munkakört elfogadja, akkor a
vezetıi megbízás visszavonása idıpontjától
kezdıdıen új munkakörének megfelelıen kell
besorolni, és amennyiben korábbi illetménye
magasabb az új munkaköre szerinti
illetményénél 6 hónapig a korábbival azonos
illetményre azt követıen besorolásának
megfelelı illetményre jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 31. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A munkakör jegyzıkönyvi átadás-átvételét
követıen a köztisztviselıt munkavégzési
kötelezettsége alól mentesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 31. § (9)

Jegyzı, Fıjegyzı

Saját költségvetésébıl fedezi az iskolarendszerő
továbbképzés költségeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 33. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elımenetelhez és az elıírt, iskolarendszeren
kívüli továbbképzés (2) bekezdésében nem
említett feltételeit köteles biztosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 33. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Jogosult részt venni az (1) bekezdésben
meghatározott képzéseken.

1992. évi XXIII. törvény 33. § (7)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
közgyőlés elnöke, képviselı

1992. évi XXIII. törvény 33. § (7)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A közigazgatási szakvizsgára kötelezettel
egyetértésben határozza meg, hogy a
rendelkezésre álló határidın belül, melyik év
melyik vizsgaidıszakában kell a szakvizsgát
letennie. A szakvizsgára beosztottak névsorát a
tervezett vizsgaidıpont és a választott
vizsgatárgy feltüntetésével a tervezett
vizsgaidıpontot megelızı év október 15-éig
megküldi a szakvizsga szervezınek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A választható vizsgatárgy kiválasztásához - a
jogszabályban meghatározott kivétellel egyetértését adja.

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A (7) bekezdésben foglaltak költségét biztosítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Önkéntes jelentkezés alapján, saját költségére
szakvizsgát tehet, ha van felsıfokú
szakképzettsége, legalább három éves
közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási
alapvizsgával rendelkezik, vagy az alól iskolai
végzettsége alapján mentesül. A vizsgára
bocsátás feltételeit igazolnia kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 7. § (4)

Polgármester,
Fıpolgármester

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 4. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a köztisztviselı a felkészítı tanfolyamon
vagy annak egy részén önhibájából nem vesz
részt, akkor a köztisztviselıt óraszámarányosan a
felkészítı költségeinek megtérítésére kötelezi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 6/A. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselıt a felkészítı tanfolyam
idıtartamára köteles mentesíteni a munkavégzés
alól, aki erre az idıre illetményére jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 6/A. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vezetı-továbbképzési lehetıségek közül - a
vezetı véleményének kikérése alapján - választ.
(K-V-MJV-FK-F-M)

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Biztosítania kell a folyamatos
szervezetfejlesztés és a vezetıcserék
feltételeinek megteremtése és a vezetés
hatékonyságának javítása érdekében a
vezetıutánpótlásként számításba vett
köztisztviselı vezetıképzı tanfolyamon való
részvételét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 7. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A (2) bekezdésben foglalt adatokat és a
továbbképzési igényeket köteles a közigazgatási
hivatalnak az éves terv elkészítéséhez felhívásra - 30 napon belül rendelkezésre
bocsátani.

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 9. §
(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles
- biztosítani a köztisztviselınek a rendelet 4. §
(2)-(4) bekezdésben meghatározott
továbbképzésben való részvételét az éves
továbbképzési tervvel összhangban,
- egyénre szabottan alkalmazni a
köztisztviselıvel szemben a Ktv. 25. § (1)
bekezdésének c) pontjában és (10)
bekezdésében meghatározottakat,
- a köztisztviselı önképzését és a
továbbképzésben való részvételét értékelni,
továbbá meghatározni, hogy a köztisztviselı
szakmai fejlıdéséhez milyen továbbképzést
javasol.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Helyi éves továbbképzési tervet készít a 9. § (1)
bekezdésében meghatározott éves továbbképzési
terv elfogadását követı 30 napon belül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 10. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgálati alapnyilvántartás keretében
folyamatos nyilvántartást vezet - jogszabályban
meghatározott tartalommal - arról, hogy
köztisztviselıi milyen típusú, idotartamú,
témakörő továbbképzésben vettek részt, milyen
költségráfordítással.
(K-V-MJV-FK-F-M)

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 14. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı munkateljesítményét
munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt
céljainak figyelembevételével meghatározott
teljesítménykövetelmények alapján évente
mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 34. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Dönt a teljesítménykövetelmények alapját
képezı célokról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 34. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A (3) bekezdés alapján meghatározott célok
alapján elıre írásban megállapítja a tárgyévre
vonatkozóan a köztisztviselıvel szemben
támasztott követelményeket. Ezek
figyelembevételével legkésıbb a tárgyév végéig
értékeli a köztisztviselı teljesítményét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 34. § (4)-(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megállapítja a teljesítménykövetelményeket a
jegyzı, fıjegyzı esetében, értékeli teljesítményét
és az értékelésrıl tájékoztatja a képviselıtestületet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 34. § (4)-(5)

Polgármester,
Fıpolgármester

A köztisztviselıt elımeneteli pályáján - a reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
megelızı öt év kivételével - legalább négy
évente és minden magasabb besorolási fokozatba
sorolása elıtt, vagy a köztisztviselı írásbeli
kérelmére, ha az utolsó minısítése óta két év
már eltelt - a teljesítményértékeléseket is
figyelembe véve - minısítenie kell, feltéve, hogy
a minısítési idıszakban a köztisztviselı legalább
egy évig a minısítı irányítása alatt dolgozott.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 34/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester

Írásban indokolni köteles a minısített
alkalmasságának megítélését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 34/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselıt soron kívül minısíteni kell, ha
a 34. § (4) bekezdése szerinti
teljesítményértékelés alapján megállapítható,
hogy a köztisztviselı a
teljesítménykövetelményeket nem vagy nagyon
csekély mértékben, illetve nagyon alacsony
színvonalon teljesítette.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 34/B. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A minısítı - a köztisztviselı kérésére - köteles
bevonni a minısítés kialakításába a
közigazgatási szervnél mőködı munkavállalói
érdekképviseleti szervet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 35. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ismertetni kell a köztisztviselıvel a minısítést.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 35. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A heti munkaidı figyelembevételével a napi
munkaidı beosztását eltérıen is megállapíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 39. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A munkaidıt - az (1)-(2) bekezdésben
meghatározott idıtartam figyelembevételével legfeljebb négy havi, illetve 18 heti keretben is
meghatározhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 39. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı munkabeosztását az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérıen is
megállapíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 39. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A rendkívüli munkavégzést írásban rendeli el.
Az elrendelés, nyilvántartás és elszámolás
rendjét megállapítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 40. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A rendszeresen rendkívüli munkavégzést
teljesítı köztisztviselı számára legfeljebb évi 20
munkanap szabadidı átalányt állapíthat meg,
amit megválthat, ha nincs lehetıség annak
kiadására a tv. szerinti határidıben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 40. § (5), (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kötelezheti írásban a köztisztviselıt, hogy más
közigazgatási szervnél végezzen munkát, feltéve,
hogy a másik munkakörbe tartozó feladatok
ellátása megfelel a képzettségének és nem jár
aránytalan sérelemmel (kirendelés)
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 40/B. § (1), (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A kirendelésrıl, illetve annak várható
idıtartamáról a köztisztviselıt legalább tíz
munkanappal korábban írásban tájékoztatja.

1992. évi XXIII. törvény 40/B. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)
A közigazgatási szerv mőködıképességének
fenntartása végett nyolc év közszolgálati
jogviszonyban töltött idı után elırehozottan,
illetve a jogosultság megnyílásától számított két
éven belül utólagosan is kiadhatja a rekreációs
szabadságot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı igényének megismerése után, a
tárgyévben február végéig köteles
szabadságolási tervet készíteni a szabadságok
tárgyévi ütemezésérıl, s arról a köztisztviselıt
tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szabadságokat a tervben foglaltaknak
megfelelıen kell kiadni, azoktól csak rendkívül
indokolt esetben lehet eltérni, de a köztisztviselı
ezzel összefüggésben felmerülı kárát, költségeit
- kivéve, ha az eltérésre a köztisztviselı
kérelmére kerül sor - köteles megtéríteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı kérelmére az alapszabadság
kettıötödét a tervtıl eltérıen a köztisztviselı
által kért idıpontban kell kiadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A tárgyévet követı hónap végéig megállapítja a
köztisztviselı tárgyévben igénybe vett, illetve ki
nem adott szabadságának mértékét. A
tárgyévben ki nem adott szabadságot a
következı évben járó szabadság mértékéhez
hozzászámítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Nyilvántartja a köztisztviselık szabadságának
kiadásával, egyéb munkaidı-kedvezményével
kapcsolatos adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szabadságot esedékességének évében kell
kiadni. Szolgálati érdek esetén a szabadságot a
tárgyévet követı év január 31-ig, kivételesen
fontos szolgálati érdek esetén legkésıbb március
31-ig, a köztisztviselı betegsége vagy a
személyét érintı más elháríthatatlan akadály
esetén az akadályoztatás megszőnésétıl
számított harminc napon belül adja ki, ha az
esedékesség éve eltelt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı elızetes meghallgatása után az éves szabadságolási terv alapján -

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (4)-(5)

Jegyzı, Fıjegyzı

meghatározza a szabadság kiadásának
idıpontját.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A köztisztviselı már megkezdett szabadságát
kivételesen fontos érdekbıl megszakíthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

A Kormány ajánlásának figyelembevételével
igazgatási szünetet rendelhet el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9)

Képviselı-testület
Közgyőlés

A felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselıt
az I., a középiskolai végzettségő köztisztviselıt a
II., az ügykezelıt a III. osztályba kell besorolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 42. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Át nem ruházható hatáskörében a megállapított
személyi juttatások elıirányzatán belül szakmai
munkája értékelése alapján a köztisztviselı
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó
alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti,
vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben
állapíthatja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 43. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei közgyőlés elnöke

A fıjegyzı, illetve a jegyzı részére - szakmai
munkája értékelése alapján - személyi illetmény
megállapítására jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 43. § (4)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
közgyőlés elnöke

Az illetmény-összetevık változása esetén a
köztisztviselı illetményét újra megállapítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 43. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletben egységesen valamennyi felsıfokú
iskolai végzettségő köztisztviselınek
illetménykiegészítést állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az (1) bekezdés szerint rendeletben
illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen
valamennyi középiskolai végzettségő
köztisztviselınek.
(V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A már megállapított illetménykiegészítés
mértékét nem csökkentheti.
(V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Teljesítményértékeléssel alátámasztott,
kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselınek
az e törvényben meghatározott
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól
eltérı - az éves költségvetésben megállapított
létszám legfeljebb 20%-áig - személyi illetményt

1992. évi XXIII. törvény 44/B. §

Jegyzı, Fıjegyzı

állapíthat meg - a polgármester, a
fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke
jóváhagyásával.
(V-MJV-FK-F-M)
Megállapítja az aljegyzı illetményét a (2)
bekezdés alapján összegszerően úgy, hogy az
nem érheti el a jegyzı illetményét, de nem lehet
alacsonyabb a már megállapított illetményénél.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 45. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendeletben vezetıi illetménypótlékot állapíthat
meg - a (4) bekezdésben meghatározott esetet
kivéve - egységesen valamennyi vezetıre
kiterjedıen. A már megállapított vezetıi
illetménypótlék nem csökkenthetı.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 46. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az e törvényben meghatározattak alapján a
köztisztviselı illetménypótlékra jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 47. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megállapítja az idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelveket és munkaköröket.

1992. évi XXIII. törvény 48. § (4), 48. §
(10)
1994. évi LXIV. törvény 13. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

A feladatkör szakszerőbb ellátását biztosító
tudományos fokozat, valamint a feladatkörön
belüli szakosodást elısegítı további
szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a
köztisztviselı számára - a személyi juttatás
elıirányzat terhére - képzettségi pótlékot
állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 48/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megállapítja a helyettesítési díj mértékét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/B. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A szokásos munkavégzési hely szerinti
településen kívüli munkavégzésre kötelezheti a
köztisztviselıt (kiküldetés).
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/C. § (1)-(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı önkéntes kiegészítı
nyugdíjpénztári tagságához egyéb juttatásként
támogatást nyújthat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/D. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Az étkezési hozzájárulás - (2) bekezdés szerint
meghatározott - összegét legfeljebb kétszereséig
felemelheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megállapítja a ruházati költségtérítés
fizetésének és elszámolásának feltételeit.

1992. évi XXIII. törvény 49/G. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
A köztisztviselı részére további,
visszatérítendı, illetve vissza nem térítendı
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás
biztosítható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/H. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az üdülési hozzájárulás pénzben vagy a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott
névre szóló üdülési csekkben biztosítható. Az
üdülési hozzájárulás biztosítása során a
köztisztviselı választási lehetıségét biztosítani
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/H. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A (2) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembe
vételével a juttatás mértékét, feltételeit, az
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a
visszatérítés szabályait megállapítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/H. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 49/I. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt
feltételek teljesülését, valamint a
kezességvállalás alapjául szolgáló közszolgálati
jogviszony fennállását a közigazgatási szerv
vezetıje igazolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/I. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Amennyiben a köztisztviselı közszolgálati
jogviszonya a 15. § (1) bekezdésének c) vagy d),
valamint (2) bekezdés a) vagy c) pontjai alapján
szőnik meg, errıl 8 napon belül értesíti a
köztisztviselı által az (5) bekezdés alapján
bejelentett pénzintézetet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/I. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı

Fedezetet biztosít a szociális és kegyeleti
támogatás céljára a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében (szociális keret), amely más
célra nem használható fel és nem csoportosítható
át.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/J. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A személyügyi szervezet útján - szociális
bizottságok bevonásával - köteles intézkedni a
szociális támogatások körültekintı
felhasználásának biztosítására, a nyugállományú
köztisztviselık szociális helyzetének folyamatos
figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság
megállapítására és a támogatások folyósítására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/J. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A nyugállományú köztisztviselık szociális
gondozásának, illetve szakmai tapasztalata
hasznosításának elısegítésére, a velük való

1992. évi XXIII. törvény 49/L. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

kapcsolattartás biztosítására nyugdíjas
bizottságot hozhat létre, illetve támogathatja az e
célokat szolgáló egyesületek létrehozását.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az elhunyt köztisztviselıt a közszolgálat
halottjává nyilváníthatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 49/M. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı besorolásánál az e §-ban
meghatározott idıt kell alapul venni azzal, hogy
a munkavégzési kötelezettséggel nem járó,
megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó
idıtartamból hat hónapot kell beszámítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 72. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendkívüli, célhoz köthetı - ide nem értve a
helyettesítést - feladatot állapíthat meg a
köztisztviselı részére, amelynek teljesítése a
munkakör ellátásából adódó általános
munkaterhet jelentısen meghaladja. A célfeladat
eredményes végrehajtásáért - a köztisztviselı
illetményén felül, írásban, a célfeladat céljuttatást határoz meg a megállapított személyi
juttatások elıirányzatán belül.

1992. évi XXIII. törvény 78. § (1), (4)

Jegyzı, Fıjegyzı,
Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés elnöke

Igazolja a célfeladat eredményes teljesülését.

1992. évi XXIII. törvény 78. § (3)-(4)

Jegyzı, Fıjegyzı,
Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés elnöke

Az idıtartam elteltével a fegyelmi büntetést
minden nyilvántartásból törölni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 50. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Eljárást köteles indítani fegyelmi vétség
elkövetésének alapos gyanúja esetén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 51. § (1)
1994. évi LXIV. törvény 13. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület, Közgyőlés

Fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat
megrovás büntetést, ha a tényállás megítélése
egyszerő és a köztisztviselı a
kötelezettségszegést elismeri.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 51. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A fegyelmi eljárás lefolytatására az eljárás
megindításától számított 3 munkanapon belül
írásban vizsgálóbiztost jelöl ki a törvényben
meghatározott körbıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 51. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

Lefolytatja a vizsgálatot, ennek keretében
meghallgatja a fegyelmi vétség elkövetésével
alaposan gyanúsítható köztisztviselıt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 51/A. § (1)

Vizsgálóbiztos

(K-V-MJV-FK-F-M)

A vizsgálóbiztos javaslatára a vizsgálatot
felfüggesztheti a törvényben meghatározott
esetekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 51/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás
alá vont köztisztviselıt legfeljebb a fegyelmi
határozat kihirdetéséig állásából felfüggesztheti,
ha jelenléte a tényállás tisztázását gátolná vagy a
kötelezettségszegés súlya és jellege a
munkahelytıl való távolságtartást indokolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 52. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A felfüggesztés idejére járó illetmény felét
vissza lehet tartani, kivéve az 51/A. § (5) esetét.
Hivatalvesztést kimondó fegyelmi határozat
kézbesítésétıl kezdve annak jogerıre
emelkedéséig a teljes illetményt vissza kell
tartani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 52. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kijelöli a fegyelmi tanács tagjává az eljárás alá
vonttal legalább azonos besorolású, illetıleg
megbízatású köztisztviselıket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 53. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha az önkormányzati képviselı-testület
hivatalában nincs elegendı ilyen besorolású,
illetıleg megbízatású köztisztviselı, a képviselıtestület tagjai közül kérhet fel a fegyelmi
tanácsba tagokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 53. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Megszünteti a fegyelmi eljárást, ha annak
idıtartama alatt a közszolgálati jogviszony
megszőnik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 55. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Vétkességére tekintet nélkül teljes kártérítési
felelısséggel tartozik azért, ha az illetmény
megállapítására vonatkozó intézkedése
jogszabályba ütközik és ezzel összefüggésben
kerül sor kifizetésre.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 57/A. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Képviselı-testület tagja
Közgyőlés tagja

A leltárhiánnyal kapcsolatban megállapítja azon
anyagok körét, amelyek után természetes
mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség
nem számolható el, valamint a csökkenés és a
veszteség alsó és felsı határát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 57/B. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgálati jogviszony megszüntetésének
hatálytalanítása esetén a köztisztviselıt eredeti
munkakörében tovább kell foglalkoztatni,

1992. évi XXIII. törvény 60. § (1), (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

valamint meg kell téríteni elmaradt illetményét
és egyéb járandóságát, továbbá felmerült kárát.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Kérheti, hogy a bíróság mellızze a
köztisztviselı eredeti munkakörbe történı
visszahelyezését, feltéve, ha a köztisztviselı
továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem
várható el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 60. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Jogosult a 60/A. § (1), illetve a (2)
bekezdésében meghatározott mértéket
meghaladó kárának érvényesítésére is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 60/A. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Elızetesen engedélyezi, hogy a köztisztviselı
más közigazgatási szervvel, illetıleg más
munkáltatóval tanulmányi szerzıdést kössön.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 71. § (2) c)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A köztisztviselırıl nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 61. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgálati alapnyilvántartásban szereplı
személyes adatok védelméért, az adatkezelés
jogszerőségéért, valamint a 62. § (1), a 62/A §ban elıírt adatszolgáltatásokért - eltérı
jogszabályi rendelkezés hiányában - felelıs.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 61. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Részt vesz a munkahelyi köztisztviselıi
érdekegyeztetésben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 66. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles kikérni a helyi munkavállalói
érdekképviseleti szerv véleményét a
köztisztviselı munkavégzésére, munka- és
pihenı idejére, jutalmazására, valamint
juttatásaira vonatkozó, a hatáskörébe utalt
szabályozásról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 66. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A munkahelyi köztisztviselıi érdekegyeztetés
keretében köteles kikérni a helyi munkavállalói
érdekképviseleti szerv véleményét az
illetményalap megállapítása tekintetében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 66. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kinevezett ügykezelı részére a középiskolai
végzettségő köztisztviselıre irányadó szabályok
szerint állapítható meg illetménykiegészítés.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 67. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az ügykezelıt a közszolgálati jogviszonyban
eltöltött idejének megfelelıen kell a fizetési
fokozatba besorolni.

1992. évi XXIII. törvény 68. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

fokozatba besorolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az ügykezelı tevékenységét legalább
ötévenként értékelni kell. Az értékelés
szempontjait - a 34/A-36. §-okban meghatározott
minısítési szabályok alapulvételével meghatározza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 69. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a
szervezet szervezeti és mőködési szabályzatában
feltünteti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 4. § a)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgálatban álló személy
foglalkoztatására irányuló jogviszonyt - a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállása
esetén - a vagyonnyilatkozat teljesítéséig és a 9.
§ szerinti tilalom fennállása alatt nem lehet
létrehozni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés,
Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés elnöke,
Jegyzı, Fıjegyzı

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
megalapozó munkakör, beosztás vagy feladatkör
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítéséig és a 9. § szerinti tilalom fennállása
alatt nem látható el, arra a kötelezettet kinevezni,
megbízni vagy vele más szerzıdéses jogviszonyt
létrehozni nem lehet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 6. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés,
Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés elnöke,
Jegyzı, Fıjegyzı

A valós tartalom megállapítására a 13. § alapján
jogosult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 8. § (1)

İrzésért felelıs

Köteles a kötelezettet vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség fennállásáról és esedékességének
idıpontjáról az esedékességet vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
keletkeztetı jogviszony, beosztás létesítése,
munka- vagy feladatkör betöltése kivételével
legalább 30 nappal - megelızıen tájékoztatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 8. § (4)

İrzésért felelıs

A (4) bekezdésben meghatározott tájékoztatás
tartalmazza az e bekezdésben meghatározottakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 8. § (5)

İrzésért felelıs

Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot,
köteles a kötelezettet írásban felszólítani arra,
hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhez
vételétıl számított nyolc napon belül teljesítse.

2007. évi CLII. törvény 10. § (1)

İrzésért felelıs

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök

(K-V-MJV-FK-F-M)
A boríték lezárására szolgáló felületen
elhelyezett aláírásával igazolja, hogy a
nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor.
A nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja
el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 11. § (3)

İrzésért felelıs

A vagyonnyilatkozat egy példányát az egyéb
iratoktól elkülönítetten kezeli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 11. § (4)

İrzésért felelıs

A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására,
a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok
védelmére vonatkozó további szabályokat
szabályzatban állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 11. § (6)

İrzésért felelıs

Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
megszőnt, vagy a kötelezett új
vagyonnyilatkozatot tett, az ırzött példányt 8
napon belül a kötelezettnek visszaadja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 12. § (1)

İrzésért felelıs

Kezdeményezi az ırzésért korábban felelısnél a
vagyonnyilatkozat átadását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 12. § (2)

İrzésért felelıs

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítését ellenırzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 13. §

İrzésért felelıs

Ellenırzési eljárás kezdeményezése elıtt a
nyilatkozattételre kötelezettet meghallgatja, ha
vagyoni helyzetére vonatkozó valamely
bejelentés szerint alaposan feltehetı, hogy a
vagyongyarapodása a nyilatkozattételi
kötelezettséget megalapozó jogviszonyából,
illetve egyéb, ismert törvényes forrásból
származó jövedelme alapján nem igazolható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 14. § (1)

İrzésért felelıs

A meghallgatásra vonatkozó további
szabályokat szabályzatban az érdekképviselettel
egyeztetve állapítja meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 14. § (2)

İrzésért felelıs

Az (1) bekezdés szerinti meghallgatást követıen
- a vagyonnyilatkozat haladéktalan
megküldésével - az állami adóhatóságnál a
kötelezett és a vele egy háztartásban élı
hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás
rendjérıl szóló törvény szerinti vizsgálatát
kezdeményezi, ha a meghallgatási eljárás során a
bejelentésben szereplı tények, adatok,
körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlıen.

2007. évi CLII. törvény 14. § (3)

İrzésért felelıs

körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlıen.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A vagyonnyilatkozat megküldésével az állami
adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy
háztatásban élı hozzátartozója
vagyongyarapodásának vizsgálatát
kezdeményezheti akkor is, ha a kötelezett
vagyongyarapodása bejelentési kötelezettség alá
esı tevékenységbıl származik, de a kötelezett a
bejelentést elmulasztotta.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 14. § (4)

İrzésért felelıs

Az adóhatóság jogerıs határozatának, illetve ha annak bírósági felülvizsgálatát
kezdeményezték - a bíróság határozatának
kézhezvételétıl számított második hónap elsı
napján
a) a 3. § (3) bekezdése szerinti kötelezett
esetében a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség et megalapozó jogviszonya vagy
megbízatása e törvény erejénél fogva
megszőnik, amely tényrıl három munkanapon
belül értesíti a kötelezettet,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó kötelezett
esetében a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget megalapozó megbízatását
vagy jogviszonyát meg kell szüntetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 16. § (1) a)-b)

İrzésért felelıs

Az (1) bekezdés alkalmazásától eltekint, ha a
kötelezett bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben tıle elvárható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CLII. törvény 16. § (2)

İrzésért felelıs

Felel a közszolgálati adatkezelés
jogszerőségéért, a személyes adatok védelméért,
valamint a Ktv. 62. §-ának (1) bekezdésében,
62/A. §-ban és 63. §-ának (4) bekezdésében
elıírt adatszolgáltatásokért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §
(1) a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megbízza a közszolgálati nyilvántartás
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával a
köztisztviselıt, illetve a belsı szervezeti
egységet (továbbiakban: személyzeti szerv)
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgálati adatkezelés során a nem
nyilvános személyes adatokat csak törvényben
meghatározott esetekben és célokra, illetve az
érintett köztisztviselı erre irányuló írásbeli
kérelmére használhatja fel, illetve adhatja át
harmadik személynek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. §
(2)

személyzeti szerv

A köztisztviselı - írásbeli kérelmére - olyan
adatait is kezelheti, amelyek átadására törvény a
köztisztviselıt nem kötelezi, azonban ezen
adatok csak a köztisztviselı által megjelölt célra
használhatók fel, illetve csak írásbeli
hozzájárulásával továbbíthatók más szerv
részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. §
(1)

személyzeti szerv

Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
elkülönítetten kell kezelnie, és az ezekben
szereplı személyazonosító adatokat a
köztisztviselı kérésére haladéktalanul törölnie
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. §
(2)

személyzeti szerv

Köteles biztosítani, hogy a köztisztviselı a róla
nyilvántartott adatokba és iratokba korlátozás
nélkül betekinthessen, azokról másolatot vagy
kivonatot kaphasson.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 5. §
(1)

személyzeti szerv

A közszolgálati jogviszony létrehozásának
elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést
követı 8 napon belül vissza kell adni a
közszolgálati jogviszony létrehozását
kezdeményezı iratokat az érintettnek, illetve a
személyi anyagot annak a szervnek, amely azt
megküldte.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. §
(4)

személyzeti szerv

A közigazgatási szervnél keletkezett személyi
iratok kezelésének technikai szabályairól a
közszolgálati adatvédelmi és az iratkezelési
szabályzatban kell rendelkeznie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A személyi iratokat külön számtartományon
belül győjtıszámon vagy ezzel egyenértékő
módon kell iktatnia.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselıhöz tartozó - a
vagyonnyilatkozat-tételével összefüggı személyi iratokat az egyéb személyi iratoktól
fizikailag elkülönítetten, önálló iktatás szerint a
közigazgatási szerven belül egy szervezeti
egységnél, illetve az azzal megbízott
ügyintézınél egységesen kell kezelni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(4)

személyzeti szerv

A közszolgálati jogviszony megszőnése után a
köztisztviselı személyi iratait - kivéve a
köztisztviselıhöz tartozó, a vagyonnyilatkozattételével összefüggı személyi iratokat - az

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(5)

személyzeti szerv

irattárban (központi) kell elhelyezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A vagyonnyilatkozat tételével összefüggı
személyi iratok a vagyonnyilatkozatra kötelezett
köztisztviselı jogviszonyának, illetve
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
fennállásáig kezelhetıek, azt követıen azokat
haladéktalanul meg kell semmisíteni. A
vagyonnyilatkozat kezelése szempontjából a
Ktv. 22/A. § (16) bekezdése szerint kell eljárni,
ha megszőnik a köztisztviselı
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(5)

személyzeti szerv

A közszolgálati jogviszony létesítésekor
összeállítja a köztisztviselı személyi anyagát, s
azt e rendeletben meghatározottak szerint kezeli.
Törvény eltérı rendelkezésének hiányában a
személyi anyagban a Ktv. 64. § (1)
bekezdésében felsorolt személyzeti iratokon
kívül más irat nem tárolható. A személyzeti
iratokat tartalmuknak megfelelıen csoportosítva,
keletkezésük sorrendjében, az e célra
személyenként kialakított győjtıben kell ırizni
(személyi anyag) Az elhelyezett személyzeti
iratokról tartalomjegyzéket (a továbbiakban:
tartalomjegyzék) kell készíteni, amelyen a
közigazgatási szerv dokumentálja az irat
megnevezését, iktatószámát és keltezését. A
tartalomjegyzékre azonnal rávezeti a változást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(6)

személyzeti szerv

Határozott idıre történı áthelyezés esetén kivéve a Ktv. 31/C. § (4) bekezdésében említett
határozott idejő áthelyezést (a továbbiakban:
határozott idejő kötelezı áthelyezés) - a
kinevezı közigazgatási szerv kezeli a
köztisztviselı személyi anyagát. Az áthelyezést
követıen keletkezı és a személyi anyag részét
képezı személyzeti iratot a személyi anyagban
kell elhelyezni. Végleges áthelyezés esetén a
köztisztviselı személyi anyagát a személyzeti
iratokról készített átadási jegyzékkel együtt az
áthelyezés idıpontjában - legkésıbb az
áthelyezés idıpontját követı munkanapon - meg
kell küldeni az áthelyezés helye szerinti
közigazgatási szervnek, amely nyolc napon belül
visszaigazolja azok átvételét. Határozott idejő
kötelezı áthelyezés esetén a köztisztviselı
személyi anyagának kezelése szempontjából úgy
kell eljárni, mintha az áthelyezés végleges lenne.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(7)

személyzeti szerv

A személyi anyagot „Betekintési lap”
kimutatással látja el, amelyen dokumentálja a
személyi anyagba történı betekintés tényét,

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(8)

személyzeti szerv

személyi anyagba történı betekintés tényét,
jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és
idıpontját.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A közszolgálati jogviszony megszőnése esetén a
tartalomjegyzéket és a betekintési lapot lezárja
és a személyi anyagot irattározza. A személyi
anyagot - kivéve, amelyet a Ktv. 64. § (3)
bekezdése alapján átadtak - a közszolgálati
jogviszony megszőnésétıl számított ötven évig
meg kell ırizni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(9)

személyzeti szerv

A személyi anyag tárolásáról és levéltárba
helyezésérıl a közigazgatási szerv iratkezelési
szabályzatában és irattározási tervében
rendelkezik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(9)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgálati jogviszony megszőnése után a
köztisztviselı egyéb személyi iratait - kivéve a
vagyonnyilatkozat-tételével összefüggı személyi
iratokat - az irattárban (központi) kell elhelyezni
az irattározási terv szerint.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(10)

személyzeti szerv

A közszolgálati alapnyilvántartást a
köztisztviselıt alkalmazó közigazgatási szervnél
rendszeresített adatlapon a Ktv. 3. számú
mellékletében meghatározott adattartalommal
folyamatosan köteles vezetni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 9. §
(1)
7/2002. (III. 12.) BM rendelet 2. § (2)

személyzeti szerv

A köztisztviselı bejelentése alapján, 8 napon
belül köteles intézkedni az adatok
aktualizálásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 10.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Haladéktalanul köteles az adatlapra rávezetni a
munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése
alapján a 8. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
igazolt adatváltozásokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 10.
§ (2)

személyzeti szerv

Köteles gondoskodni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának intézkedése alapján a hatályát
vesztett fegyelmi büntetés teljes és végleges
törlésérıl, mind a számítógépes
adatállományból, mind az alapnyilvántartás
adatlapjáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 10.
§ (3)

személyzeti szerv

Ha az alapnyilvántartást számítógépes
módszerrel vezeti, a közszolgálati adatvédelmi
szabályzatban meghatározott módon köteles

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 11.
§ (2)

személyzeti szerv

gondoskodni a felvett adatok kimentésérıl és
tárolásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Számítógéppel vezetett adatokat ki kell
nyomtatni a köztisztviselı adatainak elsı
alkalommal történı felvételekor, áthelyezésekor,
közszolgálati jogviszonyának megszőnése
esetén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 12.
§ (1)

személyzeti szerv

A betekintési jog gyakorlójának erre irányuló
külön kérelmére is ki kell nyomtatni azokat az
adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 12.
§ (2)

személyzeti szerv

Számítógépes módszerrel vezetett
alapnyilvántartásból - a 12. § (1) bekezdés b)-c)
pontjaiban meghatározottak végrehajtása után azonnal és véglegesen törölni kell a
köztisztviselı személyazonosító adatait végleges
áthelyezéskor - ideértve a határozott idejő
kötelezı áthelyezést is - vagy a közszolgálati
jogviszony megszőnésekor.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 13.
§ (1)

személyzeti szerv

Számítógépes módszerrel történı adatkezelés
esetén - jogszabály eltérı rendelkezése
hiányában - szabadon határozza meg a gépi
adatfeldolgozás technológiáját. Az
adatfeldolgozás módszerétıl függetlenül az adott
technológiával csak a Ktv.-ben, törvény
felhatalmazása alapján jogszabályban és e
rendeletben meghatározott adatok kezelhetık és
attól eltérı célra nem használhatók fel, de a
közigazgatási szerv saját céljaira a
személyazonosításra alkalmatlan adatokat
feldolgozhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 14.
§

Jegyzı, Fıjegyzı

A Ktv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott
nyilvános adatokat a közigazgatási szerv
hivatalában az ügyfelek eligazítása, illetve a
köztisztviselık azonosítása céljából erre
alkalmas módon köteles közzétenni. Biztosítania
kell továbbá, hogy a köztisztviselıkkel való
hivatali kapcsolatfelvételhez szükséges egyéb
adatok (hivatali telefonszámok) is hozzáférhetık
legyenek. Ezen túlmenıen a közigazgatási szerv
a nyilvános adatokat a helyben szokásos módon
is közzéteheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 15.
§

Jegyzı, Fıjegyzı

A köztisztviselı kinevezésének, végleges
áthelyezésének - ideértve a határozott idejő
kötelezı áthelyezést is - idıpontjában köteles a

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 16.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

köztisztviselı számára közszolgálati
alapnyilvántartási technikai azonosító kódot (a
továbbiakban: technikai azonosító)
megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Évente a mellékletben meghatározott
adattartalommal szeptember 1-jei állapotnak
megfelelıen szeptember 15-éig köteles
bejelentkezni a KÖZIGTAD-ba.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 18.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A KÖZIGTAD adatállományának
kialakításához, karbantartásához és
mőködéséhez szükséges adatszolgáltatást az e
rendeletben meghatározott módon teljesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 19.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgáltatási alapnyilvántartásnak a Ktv.
4. számú mellékletében meghatározott
alapadatairól és azok változásáról minden év
szeptember 15-étıl október 31-éig kell
adatszolgáltatást teljesítenie a szeptember 1-jei
állapotnak megfelelıen a KÖZIGDAT részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

7/2002. (III. 12.) BM rendelet 5. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A feladata ellátása érdekében, saját mőködési
területére vonatkozóan tájékoztatást kérhet a
köztisztviselık létszám- és illetményadatairól,
feltéve, ha az a KÖZIGTAD más tájékoztatási
kötelezettségének teljesítését nem hátráltatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 23.
§ (6)

Jegyzı, Fıjegyzı

E rendelet hatálybalépésétıl számított három
hónapon belül kell módosítaniuk, illetve
kiegészíteniük a közszolgálati adatvédelmi
szabályzatot az e rendeletben, valamint a 7/2002.
(III. 12.) BM rendelet 10. §-ában foglaltak
alapján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 26.
§
7/2002. (III. 12.) BM rendelet 10. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Fel kell tüntetni a kinevezési okiraton, illetve a
munkaszerzıdésben a vizsgakötelezettséget és
teljesítésének határidejét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §
(3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gondoskodik a vizsgára való felkészítésrıl.

51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §
(4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megküldi a jelentkezési lapot - legalább 60
nappal a választott vizsgaidıszakot megelızıen
- a vizsgáztatásra jogosult szerv részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §
(1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közszolgálati alapnyilvántartásnak a 4. számú

1992. évi XXIII. törvény 62. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

mellékletben szereplı alapadatairól és
változásairól, továbbá a közigazgatási szerv
szervezeti adatairól évente a szeptember 1-jei
állapotnak megfelelıen a kormány által
megállapított rendben adatszolgáltatást végez a
központi közszolgálati nyilvántartás részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles az adatkezelı a köztisztviselı kérelmére
a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni,
illetve törölni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXIII. törvény 63. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 6. § (3)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles együttmőködni a szakszervezetekkel,
ennek keretében érdekképviseleti
tevékenységüket az ehhez szükséges
információk biztosításával elısegíteni, valamint
észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes
álláspontjukat és ennek indokait harminc napon
belül velük közölni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 21. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles döntése elıtt a munkáltatónál
képviselettel rendelkezı szakszervezettel
véleményeztetni a munkavállalók nagyobb
csoportját érintı munkáltatói intézkedések
tervezetét, így különösen a munkáltató
átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység
önálló szervezetté alakulására, privatizálására,
korszerősítésére vonatkozó elképzeléseket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 21. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A szakszervezeti tagdíj levonását az erre
vonatkozó külön törvény alapján végzi.

1992. évi XXII. törvény 21. § (6)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 24. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek
alkalmazása a köztisztviselık tekintetében
Munkaviszonnyal kapcsolatos írásbeli
intézkedését megindokolja, ha az ellen
jogorvoslat kezdeményezhetı.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött
jogviszonyt azonnali hatállyal felszámolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Biztosítja annak lehetıségét, hogy a
szakszervezet az általa szükségesnek tartott
információkat közzétegye.

(K-V-MJV-FK-F-M)
Szakszervezet tisztségviselıje számára
munkaidıkedvezményt biztosít.

1992. évi XXII. törvény 25. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A szakszervezet kérésére a (2) bekezdés alapján
járó munkaidı-kedvezménybıl fel nem használt
idıtartamot, de legfeljebb a munkaidıkedvezmény felét köteles pénzben megváltani. A
pénzbeli megváltás összegét az érintett
szakszervezeti tisztségviselık átlagos, elızı
naptári évi átlagkeresete alapján állapítja meg, és
havonta utólag - bruttó összegben - fizeti ki a
szakszervezet részére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 25. § (5)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Választott szakszervezeti tisztséget betöltı
munkavállaló esetében más munkahelyre való
beosztásához, ill. munkaviszonyának a
munkáltató által történı rendes felmondással
való megszőntetéséhez megszerzi a közvetlen
felsıbb szakszervezeti szerv egyetértését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 28. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Közli a munkavállalóval a munkáltatói jogkör
gyakorlójának nevét, ill. megnevezését.

1992. évi XXII. törvény 74. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A nıt terhessége megállapításától gyermeke egy
éves koráig - orvosi vélemény alapján - az
állapotának egészségügyi szempontból
megfelelı munkakörbe ideiglenesen áthelyezi,
vagy ennek hiányában a munkavégzés alól
felmenti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 85. § (1)-(2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkaviszony fennállása alatt megváltozott
munkaképességővé vált dolgozót köteles az
állapotának megfelelı munkakörben
továbbfoglalkoztatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 85. § (3)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkaviszony megszüntetésekor
(megszőnésekor) a munkavállaló részére az
utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a
munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki
kell adni a munkaviszonyra vonatkozó
szabályban és egyéb jogszabályokban elıírt
igazolásokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 97. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkavállalót a munkaszerzıdés, a

1992. évi XXII. törvény 102. § (1)-(2)

Polgármester,

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

munkaviszonyra vonatkozó szabályok és egyéb
jogszabályok szerint foglalkoztatja, részére
biztosítja az egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkaidı beosztást legalább 7 nappal
korábban, legalább 1 hétre a Munka tv. 118/A. §
(4) bekezdésében meghatározott módon kell
közölnie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 119. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kiadja a terhes, ill. a szülı nıt megilletı szülési
szabadságot.

1992. évi XXII. törvény 138. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 138. § (5)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 139. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 140. §

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 144/A. §

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Megtéríti a munkavállalónak azt a költségét,
amely a munkával való kötelezettség teljesítése
során indokoltan felmerült ill. a munkáltató
érdekében felmerült egyéb költségeket, ha az
utóbbihoz a munkáltató elızetesen hozzájárult.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 153. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkabért - jogszabály eltérı rendelkezése
hiányában - a magyar törvényes pénznemben

1992. évi XXII. törvény 154. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester

(K-V-MJV-FK-F-M)
A munkavállaló kérelmére a gyermeke
gondozása céljából, ill. betegsége esetén annak
tartalmára fizetés nélküli szabadságot biztosít.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A munkavállaló kérelmére, közeli
hozzátartozója tartós ápolására legfeljebb két
évre fizetés nélküli szabadságot biztosít.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A munkavállaló kérelmére egy évig terjedı
fizetés nélküli szabadságot engedélyez
magánerıbıl történı saját lakás építéséhez.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az egy órára járó személyi alapbért úgy kell
kiszámítani, hogy a havi személyi alapbér
összegét osztani kell
a) teljes munkaidıs foglalkoztatás esetén 174gyel,
b) részmunkaidıs, rövidebb teljes munkaidıs
foglalkoztatás, illetve készenléti jellegő
munkakörben a napi nyolc vagy heti negyven
órát meghaladó mértékő munkaidı esetén a
174 óra idıarányos részével.
(K-V-MJV-FK-F-M)

kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy
más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem
zárja ki, hogy a munkáltató kollektív szerzıdés
rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása
alapján a munkabért vagy annak meghatározott
részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja. A
munkabér vagy meghatározott részének
bankszámlára történı utalása a munkavállaló
részére költségtöbbletet nem okozhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Munkavállaló munkabérét - kérésére -, ha a
bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a
munkahelyén, a bérfizetés elıtti utolsó ott töltött
munkanapon fizeti ki, vagy saját költségére
tartózkodási helyére megküldi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 157. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Munkabérfizetési késedelem idejére a polgári
jogi szabályokban meghatározott kamatot fizet a
munkavállalónak.

1992. évi XXII. törvény 159. §

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkavállaló részére munkabérérıl részletes
írásbeli elszámolást ad. Az elszámolásnak
olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a
kiszámítás helyességét, valamint a munkabérbıl
való levonások jogcímét és összegét ellenırizni
tudja; ettıl érvényesen eltérni nem lehet. Az
írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a
rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a
készenlét jogcímén kifizetett díjazást is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 160. §

Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkabérbıl jogszabály, végrehajtható
határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása
alapján levonást teljesít.

1992. évi XXII. törvény 161. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 162. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 162. § (3)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXII. törvény 166. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Jogalap nélküli munkabérkifizetés esetén azt
hatvan napon belül írásban visszakövetelheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Munkaviszonnyal összefüggı tartozás
megtérítésére irányuló igényét írásbeli
felszólítással érvényesítheti a munkavállaló felé.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A munkavállaló kártérítési felelısségénél a
munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét,
mértékét, valamint az okozatai összefüggést
bizonyítja.

(K-V-MJV-FK-F-M)
Vétkességre tekintet nélkül felel a
munkavállalónak munkaviszonyával
összefüggésben okozott kárért.

1992. évi XXII. törvény 174. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Elıírhatja a munkahelyre bevitt dolgok
megörzıben való elhelyezését, ill. a bevitel
bejelentését. Megtilthatja, korlátozhatja vagy
feltételhez kötheti a munkavégzéshez nem
szükséges dolgok bevitelét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 176. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Munkavállalóval szembeni kárfelelıssége
alapján megtéríti elmaradt jövedelmét, dologi
kárát, a sérelemmel ill. elhárításával
összefüggésben keletkezett költségeit és azt a
kárát, melynek alapján a társadalmi életben való
részvétele vagy egyébként élete tartósan és
súlyosan megnehezül.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 177. § (1)-(2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles megtéríteni a munkavállaló közeli
hozzátartozójának a károkozással
összefüggésben felmerült kárait és indokolt
költségeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 181. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A károkozásról való tudomásszerzéstıl
számított tizenöt napon belül köteles a károsultat
felhívni kárigénye elıterjesztésére. Arra tizenöt
napon belül írásban, indokolt választ ad.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 185. §

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A károsultat tizenöt napon belül értesíti arról,
ha a kártérítés mértékének módosítására
alapul szolgáló bérfejlesztést hajtott végre.

1992. évi XXII. törvény 187. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A távmunkát végzı munkavállaló
munkaviszonyára az Mt. szabályait az e
paragrafusokban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXII. törvény 192/C-192/G. §,
193-193/A. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles a munkáltató a munkavállalónak
megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlettel
vagy teljes árú menetjeggyel való elszámolás
ellenében azok díjának e jogszabályban
meghatározott mértékét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A munkavállaló részére a munkába járáshoz a

78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (2)

Polgármester,

(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

magánszemélyek jövedelemadójáról szóló
törvényben foglalt, a saját gépjármővel történı
munkába járás költségtérítése címén
elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár
az e rendeletben meghatározott esetekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A közalkalmazottakkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Döntése elıtt az érintett, megfelelı szintő
szakszervezetekkel véleményezteti
a) a közalkalmazotti illetmény-elımeneteli
rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló
költségvetés, valamint
b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes
ágazatokba tartozó csoportját érintı
intézkedés
tervezetét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kötelessége az (1) bekezdés szerinti
érdekegyeztetı fórumok létrehozása,
mőködtetése, továbbá személyi, tárgyi és anyagi
feltételeinek biztosítása.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 6. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni,
aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A pályázati felhívásban meg kell jelölni az e
bekezdésben foglaltakat.

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (3)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
Közgyőlés Elnöke

A pályázati felhívást a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán, valamint a
helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
Közgyőlés Elnöke

A bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve a pályázati határidı lejártát követı
elsı ülésén dönt a vezetıi megbízásról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a
pályázati anyagot vissza kell juttatni.
Amennyiben a pályázó az általa benyújtott,
személyes adatokat tartalmazó adathordozót a
pályázat elbírálási határidejétıl számított
kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg
kell semmisíteni és személyes adatait törölni
kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
Közgyőlés Elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)

A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell az e
bekezdésben foglaltakat.

1992. évi XXXIII. törvény 21. § (3)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
Közgyőlés Elnöke

Magasabb vezetıi, illetve vezetıi feladat
ellátással kapcsolatos megbízást és annak
elfogadását írásba kell foglalni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
Közgyőlés Elnöke

A megbízás visszavonását indokolni kell. Az
indokolásból a visszavonás okának világosan ki
kell tőnnie. Vita esetén a visszavonás indokának
valóságát és okszerőségét bizonyítania kell a
munkáltatónak.
A munkáltató az indokolást a kérelem
benyújtásától számított öt munkanapon belül
köteles írásban megadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 23. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Törvény eltérı rendelkezése hiányában - az
általa fenntartott, e törvény hatálya alá tartozó
munkáltatók között kezdeményezheti a
közalkalmazott határozatlan idıre szóló
áthelyezését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 26. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A munkáltató fenntartójaként a 30/E. § szerinti
nyilvántartás felhasználásával a megkereséstıl
számított öt napon belül közvetlenül tájékoztatja
a közalkalmazott munkáltatóját azokról a
betöltetlen munkakörökrıl, amelyek az (1)
bekezdés alapján a közalkalmazott részére
felajánlhatók. Másik munkáltatónál betöltetlen
munkakörrıl csak e munkáltató vezetıjének
egyetértésével adható tájékoztatás.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 30/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Két vagy több helyi önkormányzat írásban
megállapodást köthet a 30/A. §-ban foglaltak
szerinti tájékoztatás teljesítésére a
megállapodásban részes helyi önkormányzat
által fenntartott munkáltatónál a 30. § (1)
bekezdésének a)-b) pontja szerinti, valamint az
egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentés
megelızése érdekében. A megállapodás hatálya
kiterjed az azt kötı önkormányzatok
fenntartásában lévı, e törvény hatálya alatt
mőködı valamennyi munkáltatóra, melyeknél a
helyben szokásos módon kell a megállapodásról
a közalkalmazottakat tájékoztatni. A
megállapodásban továbbá rendelkezni kell annak
idıbeli hatályáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 30/D. § (1),
(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)

A megállapodás alapján a 30/A. és 30/C. §-ban
foglaltakat az önkormányzat azzal az eltéréssel
köteles teljesíteni, hogy a tájékoztatás teljesítése
érdekében a munkáltató fenntartója mellett a
megállapodásban részes többi önkormányzatot is
köteles megkeresni, amelyek a munkáltatót
közvetlenül értesítik az álláshelyekrıl, illetve
azok hiányáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 30/D. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltató
fenntartójaként elektronikus adatnyilvántartást
vezet
a) a munkáltató, továbbá
b) a saját munkáltatói szervezete e törvény
hatálya alá tartozó
betöltetlen munkaköreirıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 30/E. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A létszámcsökkentést eredményezı döntést
megelızıen az önkormányzati érdekegyeztetı
fórumban - az érdekegyeztetésben részt vevı
felekkel - tárgyalást kezdeményez.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 38. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kinevezett, illetıleg megbízott vezetıként a
vezetıi kinevezést vagy megbízást követı
második év elteltével, valamint a határozott idejő
magasabb vezetıi vagy vezetıi megbízás lejárta
elıtt legalább három hónappal minısíteni kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 40. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
Közgyőlés Elnöke

A minısítés a személyi adatain túl csak a
munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a
ténymegállapításokon alapuló értékelést
tartalmazhat. A minısített alkalmasságának
megítélését a minısítı írásban indokolni köteles.
A minısítését ismertetni kell, és annak egy
példányát át kell adni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 40. § (6), (9)

Polgármester,
Fıpolgármester, Megyei
Közgyőlés Elnöke

Hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzat
képviselı-testülete (közgyőlése), vagy a fıvárosi
önkormányzat bizottsága, a fıpolgármester által
megbízott magasabb vezetı, illetve vezetı
beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében a
fegyelmi tanács feladatainak ellátása és a
fegyelmi büntetés kiszabása.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 53/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kizárólagos hatáskörébe tartozik az
önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban
állók esetében - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény eltérı rendelkezése
hiányában -a kinevezés és felmentés, a fegyelmi

1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása és az állásból való felfüggesztés.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az önkormányzattal közalkalmazotti
jogviszonyban állók esetében gyakorolja az
egyéb munkáltatói jogokat.

1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés Elnöke

A fegyelmi felelısségre vonatkozó
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a 46. § (3) bekezdés a)
pontjában és (5) bekezdésében megállapított
határidıket a polgármester tudomásszerzésétıl
kell számítani, a fegyelmi tanács tagjait és a
vizsgálóbiztost saját tagjai közül jelöli ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a fegyelmi eljáráshoz szükséges személyi
feltételek - a képviselı-testület létszáma vagy
összeférhetetlenség folytán - a képviselı-testület
tagjai közül nem biztosíthatók, a fegyelmi tanács
tagjait és a vizsgálóbiztost a a polgármesteri
hivatalnak a fegyelmi eljárás alá vontnál
magasabb besorolású, ennek hiányában legalább
a fegyelmi eljárás alá vonttal azonos szintő
iskolai végzettségő alkalmazottai közül jelöli ki.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a vizsgálóbiztos kijelölése a (3) bekezdésben
foglaltak alkalmazásával sem lehetséges, a
vizsgálóbiztosi feladatok ellátására a fegyelmi
eljárás alá vonttal azonos szintő iskolai
végzettségő független személyt kérhet fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles írásban felajánlani a programban való
részvétel feltételeivel rendelkezı érintett
számára a prémiumévek programban való
részvétel lehetıségét, egyúttal tájékoztatni ıt a
program szabályairól; a programban részt vevı a
felajánlás kézhezvételétıl számított 14 napon
belül írásban megadott hozzájárulása esetén
gondoskodik a kinevezés közös megegyezéssel
történı módosításáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXXII. törvény 3. § (1), (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A munkavégzésre nem adhat utasítást naptári
évenként legfeljebb két olyan idıtartamra
vonatkozóan, melyek együttes mértéke a
programban részt vevınek a prémiumévek
programba történı belépését közvetlenül

2004. évi CXXII. törvény 4. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

A prémiumévek programmal kapcsolatos
feladat- és hatáskörök

megelızı évi rendes szabadságának felel meg.
Ha a prémiumévek programban történı részvétel
év közben kezdıdik, vagy szőnik meg, a
programban részt vevı részére ezen idı arányos
része jár. Legkésıbb a programba történı
belépését követı tizenöt napon belül, illetıleg
minden év január 15-ig felhívja a programban
részt vevı figyelmét erre a jogosultságra.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Költségvetési megtérítés iránt az nyújthat be
igényt, amely vállalja, hogy a prémiumévek
programban való részvétellel, illetıleg a
különleges foglalkoztatási állománnyal
összefüggı kinevezés-módosítást megelızı
hónapi meglévı költségvetési engedélyezett
létszámkeretét a kinevezés-módosítás
idıpontjától számított 18 hónapig nem emeli fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi CXXII. törvény 6. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a polgármester megválasztása elıtt
köztisztviselı volt, köteles - írásbeli kérelem
alapján - közszolgálati viszonyába
visszahelyezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 1. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A megválasztását követıen a képviselı-testület,
közgyőlés elıtt a melléklet szerinti szöveggel
esküt vagy fogadalmat tesz, és errıl okmányt ír
alá.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 1. § (7)

Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés Elnöke

A tisztségérıl a képviselı-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A lemondást
nem vonhatja vissza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 2. § (4)

Polgármester,
Fıpolgármester

Az új képviselı-testület további három havi
illetménynek megfelelı juttatást adhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 2. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Dönt a polgármester illetményérıl, illetve a
társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 3. § (1), 4. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A polgármester illetményét a köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43.
§-ának (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap és az e bekezdésben meghatározott
szorzószám szorzataként, összegszerően állapítja
meg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 3. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A polgármesteri tisztséggel kapcsolatos feladatés hatáskörök

A polgármester illetményének emelését - a
szervezeti és mőködési szabályzatban
meghatározott bizottság javaslatára megállapítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 3. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A polgármester, illetve az alpolgármester
írásban benyújtott kérésére mellızheti a
tiszteletdíj megállapítását, illetıleg azt a
jogszabályban foglaltaknál kisebb összegben is
megállapíthatja.
(K)

1994. évi LXIV. törvény 4. § (3)

Képviselı-testület

Dönt a tiszteletdíj emelésérıl.
(K)

1994. évi LXIV. törvény 4. § (4)

Képviselı-testület

Határozatával jutalmat állapíthat meg a
polgármesternek meghatározott idıszakban
végzett munkája értékelése alapján.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Elrendeli a fegyelmi eljárást a polgármester
ellen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 7. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kezdeményezheti a fegyelmi eljárást a
polgármester ellen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 7. § (1)

Képviselı-testület tagja
Bizottság

Megbízza a vizsgálóbizottság tagjait.

1994. évi LXIV. törvény 7. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A polgármester fegyelmi ügyében a
vizsgálóbizottság elnöke által összehívott ülésen,
de legkésıbb az azt követı 8 napon belül a
jelentés alapján dönt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 7. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A polgármester fegyelmi ügye tárgyalásának
levezetésére a tagjai sorából elnököt választ.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 7. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fegyelmi eljárás ideje alatti foglalkoztatási
jogviszonya felfüggesztése esetén, a
felfüggesztés megszüntetése iránt nyolc napon
belül eljárást kezdeményezhet a megyei
(fıvárosi) bíróságnál.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 7. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Anyagi felelısséggel tartozik a tisztségébıl
eredı kötelezettség vétkes megszegésével
okozott kárért. Szándékos károkozás esetén a
teljes kárt köteles megtéríteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 8. § (1)-(2)

Polgármester,
Fıpolgármester

(K-V-MJV-FK-F-M)

Meghatározza a társadalmi megbízatású
polgármester hivatali munkarendjét.
(K)

1994. évi LXIV. törvény 9. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Kezeli a polgármester személyi anyagát,
továbbá ellátja foglalkoztatási jogviszonyával
kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 12. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Tisztségének megszőnése esetén, a megszőnést
követı nyolc munkanapon belül írásba foglaltan
átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek
hiányában az alpolgármesternek, illetve a
szervezeti és mőködési szabályzatban
meghatározott személynek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 13. § (4)

Polgármester,
Fıpolgármester

A képviselıi költségek kifizetését engedélyezi.

1994. évi LXIV. törvény 18. § (1)

Polgármester,
Fıpolgármester
Közgyőlés elnöke

A költségátalány mértéke a polgármester
illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának
megfelelı összeg. Az alpolgármester esetében a
költségátalány mértéke az illetménye, illetve
tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelı összeg.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 18. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a polgármester kéri a költségátalány
megállapítását, annak mértékérıl a következı
ülésén köteles határozni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1994. évi LXIV. törvény 18. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Tételes egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a
közszolgálati jogviszonyban állók után, valamint
a választott tisztségviselıi jogviszony alapján az
e §-ban megállapított esetben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1998. évi LXVI. törvény 6. § (3) a), d)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Igazolja a polgármester öregségi nyugdíjának,
illetve közszolgálati járadékának
megállapításához szükséges adatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet 1. §
(5), 7. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

A 7. § (1) bekezdés szerinti adatlap
kézhezvételét követı három napon belül,
legkésıbb 2006. december 27-ig gondoskodik a
4. melléklet szerinti összeg Nyugdíjbiztosítási
Alap részére történı megtérítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet 7. §
(6)

Jegyzı, Fıjegyzı

(K-V-MJV-FK-F-M)

Önkéntes foglalkoztatás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az önkéntes foglalkoztatással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Fogadó szervezet lehet az általa biztosított
közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai
körében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 3. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Szerzıdést köt az önkéntessel önkéntes
jogviszony keretében meghatározott tevékenység
ellátására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 6. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkéntes szerzıdést - ha jogszabály vagy az
önkéntes szerzıdés másként nem rendelkezik azonnali hatállyal felmondhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 7. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Fogadó szervezetként köteles biztosítani:

2005. évi LXXXVIII. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az önkéntes szerzıdés másként nem
rendelkezik, gondoskodik
a) a közérdekő önkéntes tevékenység ellátása
érdekében szükséges utazásról, szállásról és
étkezésrıl, ha a közérdekő önkéntes
tevékenységet külföldön végzik, vagy az
önkéntes Magyarországon lakóhellyel nem
rendelkezı nem magyar állampolgár,
b) a 4. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti,
egészségügyi szolgáltatás költségét fedezı
biztosítási szerzıdés megkötésérıl és a
biztosítási díj megfizetésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 8. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Felel az önkéntes által az önkéntes
jogviszonnyal összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért. Amennyiben a kárt
az önkéntes felróható magatartása okozta, - az
önkéntes szerzıdés eltérı rendelkezése
hiányában - az önkéntestıl követelheti kárának
megtérítését.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 10. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

a) az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés feltételeit,
b) a szükséges pihenıidıt,
c) a közérdekő önkéntes tevékenység
ellátásához szükséges tájékoztatást és
irányítást, az ismeretek megszerzését,
d) tizennyolcadik életévét be nem töltött
önkéntes, illetve a korlátozottan
cselekvıképes nagykorú önkéntes esetén a
közérdekő önkéntes tevékenység folyamatos,
szakszerő felügyeletét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

A kormányzati társadalmi és civil kapcsolatok
fejlesztéséért felelıs minisztériumnak a - törvény
mellékletében szereplı - Bejelentési lapon
köteles elızetesen bejelenteni
a) az önkéntesek foglalkoztatását,
b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban
bekövetkezı változásokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 11. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha az önkéntes szükséghelyzetben történı
alkalmi foglalkoztatásának elızetes bejelentésére
nincs lehetıség, a bejelentési kötelezettségnek a
közérdekő önkéntes tevékenység megkezdésétıl
számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. A
melléklet 1. pontja szerinti adatokban
bekövetkezı változást az azt követı tizenöt
napon belül kell bejelenteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 11. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és
kötelezettségek gyakorlása, valamint a
jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenırzés
érdekében, az általa foglalkoztatott
önkéntesekrıl nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza
a) az önkéntes nevét, születési helyét és idejét,
anyja nevét (a továbbiakban:
személyazonosító adat), valamint, ha az
önkéntes nem magyar állampolgár, az
állampolgárságát,
b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában
tartózkodási, illetve szálláshelyét,
c) korlátozottan cselekvıképes és kiskorúsága
miatt cselekvıképtelen önkéntes esetén a
törvényes képviselı személyazonosító adatait
és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási
helyét,
d) a közérdekő önkéntes tevékenység tartalmát,
ellátásának helyét, a ráfordítandó idıt és a
pihenıidıt,
e) a közérdekő önkéntes tevékenység
megkezdésének idıpontját,
f) határozott idıre kötött önkéntes szerzıdés
esetén azt az idıpontot, amikor a szerzıdés
hatálya megszőnik,
g) tizennyolcadik életévét be nem töltött
önkéntes esetén a közérdekő önkéntes
tevékenységre fordított idıvel kapcsolatos
adatokat,
h) az önkéntesnek nyújtott juttatásokat.

2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1),
(2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A nyilvántartást az önkéntes jogviszony
megszőnését követıen öt évig megırzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot,
véleményt harmadik személlyel csak törvényben
meghatározott esetben vagy az önkéntes
hozzájárulásával közölhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Nemzeti és etnikai kisebbségek
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
biztosításával kapcsolatos általános feladat- és
hatáskörök
Ha a települési, területi kisebbségi
önkormányzat jogainak gyakorlásához szükséges
a döntése, a települési kisebbségi önkormányzat
erre irányuló kezdeményezését köteles a
következı ülésén napirendre tőzni, illetıleg a
kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon
belül döntést hozni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 26. § (1),
30/R. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Bizottság

A települési, területi kisebbségi
önkormányzatnak a 25. § (1) bekezdése j) és k)
pontja alapján hozott határozatát a kézhezvételtıl
számított 60 napon belül változatlan tartalommal
köteles beépíteni a saját költségvetésérıl,
zárszámadásáról szóló rendeletébe.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 26. § (2),
30/R. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A települési, területi kisebbségi önkormányzat
részére biztosítja - a szervezeti és mőködési
szabályzatában rögzített módon - a települési
kisebbségi önkormányzat testületi mőködésének
feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 27. § (1),
30/R. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapodhat az érintett települési kisebbségi
önkormányzatokkal arról, hogy a polgármesteri
hivatal mint a települési kisebbségi
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó
szerve több település települési kisebbségi
önkormányzata számára is ellátja a gazdálkodási
feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 27. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi sajtó, a helyi hagyományápolás és
kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat
kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e
minıségében érintı helyi önkormányzati
rendeletet csak az e lakosságot képviselı
települési, területi kisebbségi önkormányzat
egyetértésével alkothatja meg.

1993. évi LXXVII. törvény 28. § (1),
30/R. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A kisebbségi intézmények vezetıinek
kinevezésére (felmentésére, vezetıi megbízás
visszavonására) - ha nem a települési, területi
kisebbségi önkormányzat gyakorolja a
kinevezési jogot -, illetıleg a kisebbséghez
tartozók képzésére is kiterjedı döntést csak az
érintett települési kisebbségi önkormányzat
egyetértésével hozhatja meg. Települési, területi
kisebbségi önkormányzat hiányában az adott
kisebbség helyi egyesületeinek véleményét ki
kell kérnie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 28. § (2),
30/R. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az átruházható feladat- és hatáskörét a
települési, területi kisebbségi önkormányzat
testületére annak kezdeményezésére - az 1993.
évi LXXVII. törvény 47. és 49. §-ban foglalt
eljárás kivételével - megállapodás alapján
átruházhatja. A megállapodás kötelezıen
tartalmazza, hogy a megállapodással egyidejőleg
a) a megállapodás tárgyát képezı feladat- és
hatáskört az átvevı az átadótól átveszi,
b) az átadó az ellátandó feladat- és hatáskör
ellátásával arányban álló anyagi, tárgyi és
pénzügyi feltételeket az átvevı rendelkezésére
bocsátja,
c) az átvevı tudomásul veszi, hogy az átadó ha a feladat ellátása nehézségbe ütközik - az
országos kisebbségi önkormányzat
egyetértésével, egyoldalú nyilatkozattal
visszavonhatja az átadott feladat- és hatáskört;
ez esetben az átvevı az átvett vagy annak
helyébe lépı vagyont, vagyonrészt átadáskori értékben - az eredeti átadó
rendelkezésére köteles bocsátani,
d) az átadó és az átvevı tudomásul veszi, hogy
ha bármely okból ellehetetlenül a
megállapodás tárgyát képezı kötelezı
önkormányzati feladat- és hatáskör ellátása, a
hatáskört az a területileg illetékes helyi
önkormányzat gyakorolja tovább, amely a
jogszabály elıírásai szerint köteles azt ellátni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 30/B. § (1),
(3), 30/R. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Részt vesz a települési, területi kisebbségi
önkormányzat zárt ülésén.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 30/E. § (5),
30/R. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A települési, területi kisebbségi önkormányzat
ülésérıl szóló jegyzıkönyvet a kézhezvételtıl
számított öt napon belül megküldi a
közigazgatási hivatalnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 30/F. § (2),
30/R. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A települési, területi kisebbségi önkormányzat
testületének, illetıleg az elnöknek, köteles
jelezni, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 30/H. § (4),
30/R. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A feladat- és hatáskörét - a hatósági, valamint a
közüzemi szolgáltatásokkal összefüggı feladatés hatáskörök kivételével - az országos
önkormányzat testületére, annak
kezdeményezésére külön megállapodás alapján
köteles átruházni, ha a kezdeményezı
önkormányzat az átruházott feladat- és
hatáskörében eljárva kisebbségi közügyet lát el,
és a feladat ellátásához a jogszabályban
meghatározott feltételeket biztosítani tudja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 37. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A feladatellátásra köteles helyi
önkormányzatként meg kell szerveznie a
kisebbségi óvodai nevelést, továbbá a kisebbségi
iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz a
kisebbséghez tartozó 8 tanuló szülıje kérte, és az
óvodai csoport, iskolai osztály a közoktatási
törvény rendelkezései alapján megszervezhetı.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 43. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a tanulólétszám nem teszi lehetıvé a
kisebbségi oktatás egy településen belüli
megszervezését, az érintett országos
önkormányzat kezdeményezésére megteremti a
kiegészítı kisebbségi oktatás feltételeit.
(F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 43. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Országos kisebbségi önkormányzat részére
biztosítja a lehetıséget, hogy az általuk képviselt
kisebbséget e minıségben érintı
rendelettervezetrıl véleményt nyilvánítson.
(M-F)

1993. évi LXXVII. törvény 38. § (1) a)

Fıjegyzı

Az országos kisebbségi önkormányzat által, a
képviselt kisebbségek csoportjait érintı
kérdésekben megkeresett közigazgatási szerv
vezetıje, a törvény 26. §-a szerint jár el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 38. § (2)

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

A kisebbség történelmi településeinek és
építészeti emlékeinek megırzésével és
ápolásával kapcsolatos önkormányzati rendelet
alkotása esetében biztosítja a helyi kisebbségi
önkormányzat egyetértési jogának gyakorlását.
Helyi kisebbségi önkormányzat hiányában a
kisebbség helyi szószólójának, illetıleg ennek
hiányában az adott kisebbség helyi
egyesületének biztosítja a véleményezési jog
gyakorlását.

1993. évi LXXVII. törvény 38. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

(K-V-MJV-FK-F)
Biztosítja a kisebbségek helyi szószólója részére
- igény szerint - a feladata ellátásához szükséges
ügyviteli közremőködést, tájékoztatást.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (1) e)

Jegyzı
Polgármester

Amennyiben a kisebbségek helyi szószólója
nem települési önkormányzati képviselı,
biztosítja számára a képviselı-testület, illetıleg
bármely bizottság kisebbséget érintı
napirendjének tárgyalásán - ide értve a zárt
üléseket is - a tanácskozási joggal való
részvételt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (1) a)
1990. évi LXV. törvény 12. § (5)

Polgármester
Bizottság elnöke

A kisebbségek helyi szószólójának
kezdeményezését - a kisebbségek helyzetét
érintı ügy megtárgyalása iránt - köteles a
képviselı-testület, ill. a bizottság legközelebbi
ülése elé terjeszteni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (2)

Polgármester
Bizottság elnöke

A kisebbségek helyi szószólójának
kezdeményezésének napirendre tőzésérıl,
valamint az elıkészítés módjáról dönt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Bizottság

A kisebbségek helyi szószólójának
kezdeményezésére napirendre tőzött ügy
megtárgyalását csak a szószóló kérelmére
halaszthatja el vagy veheti le napirendrıl.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a kisebbségek helyi szószólója a képviselıtestület vagy a bizottság ülésen kér
felvilágosítást a polgármestertıl, a jegyzıtıl, a
bizottság elnökétıl, részére az ülésen vagy
legkésıbb az üléstıl számított 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (3)

Polgármester
Jegyzı
Bizottság elnöke

A szószóló hozzászólását - kérelmére - a
képviselı-testület, a bizottság ülésérıl készült
jegyzıkönyvben rögzíteni, illetve - ha
hozzászólását írásban benyújtotta - a
jegyzıkönyvhöz csatolni kell.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (4)

Jegyzı

A kisebbség jogait, kötelezettségeit érintı
önkormányzati rendelet megalkotása elıtt
köteles a szószóló véleményét kikérni.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (6)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kisebbség jogait, kötelezettségeit érintı
intézkedés megtétele elıtt köteles a szószóló
véleményét kikérni.

1993. évi LXXVII. törvény 40. § (6)

Polgármester
Jegyzı
Bizottság elnöke

véleményét kikérni.
(K-V-MJV-FK)

Bizottság elnöke

Amennyiben munkáltatója a kisebbségi
szószólót a feladatainak ellátásához szükséges
idıtartamra a munkavégzés alól felmentette, az
emiatt kiesett jövedelmét megtéríti.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 41. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Viseli az 1993. évi LXXVII. törvény 43. §
szerinti kisebbségi anyanyelvő vagy anyanyelvi
oktatás többletköltségét törvényben
meghatározott módon.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 44. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kisebbségi oktatásra irányuló igények
felmérésében és az oktatás megszervezésében
együttmőködik a kisebbségi önkormányzatokkal.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 46. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az országos kisebbségi önkormányzat
megkeresésére köteles átadni az országos
kisebbségi önkormányzatnak annak a térségi,
illetve országos feladatot ellátó iskolának vagy
kollégiumnak a fenntartói jogát, amelyik alapító
okirata alapján kisebbségi feladatot lát el, ha
minden tanuló részt vesz a kisebbségi
oktatásban.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A közoktatási intézmény átadását-átvételét
megállapodásba kell foglalni. A fenntartói jog
átadásával kapcsolatos döntéséhez beszerzi az
óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, ennek
hiányában a szülıi szervezet (közösség) és az
iskolai, illetve diákönkormányzat egyetértését,
ha az átadás nem a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint történik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a nevelési-oktatási intézmény átadása nem a
47. § (4) bekezdés alapján történik, köteles az
átvevı kisebbségi önkormányzattal - a
közoktatási törvényben foglaltak szerint közoktatási megállapodást kötni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (6) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A fenntartói jog átadásával együtt a közoktatási
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyont az átvevı használatába kell
adni. Az átadás ingyenes.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (7)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a fenntartói jog átadása nem a (4) bekezdés
alapján történik, a fenntartói jog kisebbségi
önkormányzat részére történı átadása nem érinti

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (8)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

feladatellátási kötelezettségét. A fenntartói jog
átadásának ideje alatt a fenntartói, irányítási joga
szünetel.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A fenntartói jogok szünetelése alatt az
önkormányzati feladatok ellátásáról tájékoztatást
kérhet a kisebbségi önkormányzattól, és
javaslatot tehet azoknak a feladatoknak az
ellátására, amelyeket szükségesnek tart.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (8)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a kisebbségi önkormányzat megszőnik
anélkül, hogy megalakulna a másik kisebbségi
önkormányzat, a fenntartói jog gyakorlását, ha
annak átadása nem a (4) bekezdés alapján
történt, a fenntartói jogot átadó köteles
gyakorolni, addig, ameddig a kisebbségi
önkormányzat megalakul.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (9) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kisebbségi önkormányzattal a közoktatási
intézmény közös fenntartására megállapodást
köthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 47. § (15)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az olyan településeken, ahol a magyar
anyanyelvő lakosság - vagy más kisebbség - van
számszerő kisebbségben, a magyar anyanyelvő,
illetve más anyanyelvő gyermekek anyanyelvő
vagy anyanyelvi nevelését és oktatását
törvényben meghatározottak szerint biztosítani
köteles.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 48. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A kisebbség országos önkormányzatának
megkeresésére köteles átadni a kizárólag
kisebbségi kulturális feladatot ellátó és az érintett
kisebbség kulturális igényeit kielégítı kulturális
intézmény fenntartói jogát a kérelmezı országos
önkormányzatnak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 49/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kulturális intézmény, illetve a feladat
átadásáról, átvételérıl az átvevı kisebbségi
önkormányzattal megállapodást köt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 49/B. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a kisebbségi önkormányzat a feladatait nem
tudja ellátni, az intézmény fenntartói jogának
gyakorlását a kisebbségi önkormányzattal kötött
megállapodásban rögzített feltételek szerint
köteles visszavenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 49/C. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kisebbségi önkormányzattal - a helyi

1993. évi LXXVII. törvény 49/D. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló törvény szerint - a
kulturális intézmény közös fenntartására,
közmővelıdési feladat közös ellátására
megállapodást köthet.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Azokon a településeken, ahol nincs általa
fenntartott települési könyvtár, a kisebbségi
lakosság részére az anyanyelvő könyvtári ellátást
a vonatkozó törvény szerint biztosítja.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 49/E. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Biztosítja, hogy a helyi önkormányzat
képviselı-testületében a kisebbségi képviselı
anyanyelvét is használhassa.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 52. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ha a felszólalás valamely kisebbség nyelvén
hangzott el, a felszólalás magyar nyelvő szövegét
vagy tartalmi kivonatát az ülés jegyzıkönyvéhez
kell csatolni.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 52. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Ha a településen kisebbséghez tartozó
személyek élnek, jegyzıkönyveit és határozatait
a magyar mellett az adott kisebbség nyelvén is
vezettetheti, illetıleg szövegeztetheti.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 52. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az illetékességi területén mőködı települési,
illetıleg területi kisebbségi önkormányzat
indokolt igényének megfelelıen köteles
biztosítani, hogy
a) rendeletének kihirdetése, hirdetményének
közzététele - a magyar nyelven történı
közzététel mellett - a kisebbség anyanyelvén
is megtörténjék,
b) a közigazgatási eljárás során használt
nyomtatványok a kisebbség anyanyelvén is
rendelkezésre álljanak,
c) a helység- és utcaneveket megjelölı, a
közhivatalok, közszolgáltatást végzı szervek
elnevezését feltüntetı táblák feliratai vagy
ezek mőködésére vonatkozó közlemények - a
magyar nyelvő szövegezés és írásmód mellett,
azzal azonos tartalommal és formában - a
kisebbség anyanyelvén is olvashatóak
legyenek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 53. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Azon a településen, ahol a kisebbséghez tartozó
lakosság számaránya ezt indokolja, a helyi
köztisztviselıi és közalkalmazotti állások
betöltése során - az általános szakmai
követelmények megtartása mellett - biztosítania

1993. évi LXXVII. törvény 54. §

Képviselı-testület,
Közgyőlés
Polgármester, Fıpolgármester
Jegyzı, Fıjegyzı

kell az adott kisebbség anyanyelvét is ismerı
személy alkalmazását.
(K-V-MJV-FK-F)
A települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzat részére a normatív állami
hozzájárulást és a mőködési támogatást 8 napon
belül átutaja a települési, illetve területi
kisebbségi önkormányzat számlájára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 55. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Hozzájárulhat a kisebbségi önkormányzat
mőködése pénzügyi fedezetének biztosításához.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 58. § (2) b)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az e törvényben szabályozott feladat- és
hatáskör átruházása esetén a szükséges
vagyontárgyakat átadó önkormányzatként az
átvevı kisebbségi önkormányzat tulajdonába
vagy használatába adja, külön megállapodásban
foglaltaknak megfelelıen. Ez nem
akadályozhatja a feladat- és hatáskörének
ellátását.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 59. § (1)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az egyes országos kisebbségi önkormányzatok
mőködési feltételeinek biztosítására a
megalakulásukat követı 3 hónapon belül a
helyileg illetékes önkormányzat - állami
kompenzációval - 150-300 m2 hasznos
alapterülető, önállóan használható épületet vagy
épületrészt köteles rendelkezésükre bocsátani,
amennyiben a megalakulásra a törvény
hatálybalépését követı két költségvetési éven
belül sor kerül.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 59. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A települési kisebbségi önkormányzat
megalakulását követı 2 hónapon belül a
kisebbségi közügyek ellátásához, a mőködési
feltételek 27. § szerinti biztosításához szükséges
ingó és ingatlan vagyontárgyakat a települési
kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába
adja. Az átadás nem akadályozhatja a feladat- és
hatáskörének ellátását. Az ingyenes használatba
adott vagyontárgyak körét a rendeletében
elkülönítetten határozza meg.
(K-V-MJV-FK-F)

1993. évi LXXVII. törvény 59. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Települési, illetıleg területi kisebbségi
önkormányzat megszőnésekor a jogutódlás
megtörténtéig a megszőnt települési, illetıleg
területi kisebbségi önkormányzat tulajdonát
képezı összes ingó és ingatlan vagyont, vagyoni
értékő jogot ideiglenesen kezelésébe veszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 60. § (2)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A (2) bekezdésben meghatározott megszőnéskor
gyakorolja a megszőnt települési, illetıleg
területi kisebbségi önkormányzat intézményei
tekintetében a fenntartói, felügyeleti jogokat,
valamint az intézményvezetık tekintetében a
munkáltatói jogokat. Az ideiglenesen kezelésbe
vett vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti
meg, másnak kezelésre át nem adhatja. Az új
települési, illetıleg területi kisebbségi
önkormányzat megalakulását követı 30 napon
belül elszámol az ideiglenesen kezelésbe vett
vagyonnal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 60. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A jogutódlást követı 30 napon belül az újonnan
alakuló települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzat részére át kell adnia az ideiglenes
kezelésben tartott vagyont vagy az annak
helyébe lépı vagyont, és az ideiglenes kezelés
idıszakáról elszámolást kell benyújtani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 60. § (4)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzatok tartozásaiért kizárólag abban az
esetben és addig a mértékig felel, ahogyan azt a
közöttük létrejött megállapodásban vállalta.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi LXXVII. törvény 60. § (5)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Az állami támogatást az éves költségvetési
törvénynek megfelelıen, az egyéb államháztartáson belülrıl származó - bevételeket
a vonatkozó jogszabályok érvényesítésével, a
helyi kisebbségi önkormányzat határozata szerint
kell beépíteni a helyi önkormányzat költségvetési
rendeletébe.
(K-V-MJV-FK-F)

1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe
beépült helyi kisebbségi önkormányzati
elıirányzatokat érintıen, a kisebbségi
önkormányzat határozatának megfelelıen
módosítja költségvetési rendeletét.
(K-V-MJV-FK-F)

1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Ellátja a helyi kisebbségi önkormányzat
gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. E feladatokat - az adott helyi
önkormányzat és az érintett helyi kisebbségi
önkormányzatok megállapodása alapján - több
település helyi kisebbségi önkormányzata
számára is elláthatja. A megállapodásnak
tartalmaznia kell a helyi kisebbségi
önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának
rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás
jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.

1992. évi XXXVIII. törvény 66. §

Önkormányzati Hivatal

(K-V-MJV-FK-F)
A helyi kisebbségi önkormányzatokkal
megállapodásban rögzíti a költségvetés
tervezetének összeállítása és a költségvetési
rendelet megalkotása során az önkormányzat és a
helyi kisebbségi önkormányzatok
együttmőködésére vonatkozó részletes
szabályokat és eljárási rendet.
(K-V-MJV-FK-F)

1992. évi XXXVIII. törvény 68. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

A helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik
döntési jogosultsággal, az a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletébe - a kisebbségi
önkormányzat határozata alapján - elkülönítetten
épül be.
(K-V-MJV-FK-F)

1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (3)

Képviselı-testület,
Közgyőlés

Jogosult a kötelezettségvállalás, valamint az
utalvány ellenjegyzésére.
(K-V-MJV-FK-F)

1992. évi XXXVIII. törvény 74/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Munkavédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Munkavédelemmel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Felelıs az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért. A munkavállalók
munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a
munkáltató felelısségét. A munkáltatói feladatok
teljesítésével összefüggésben keletkezı
költségeket és egyéb terheket nem szabad a
munkavállalóra hárítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 2. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés követelményei megvalósításának
módját - a jogszabályok és a szabványok keretein
belül - meghatározza.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 2. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Figyelembe kell venni a munkahelyek,
munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a
munka megszervezése során az ergonómiai
szempontokat is.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 19. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Biztosítani kell minden munkavállaló részére
- megfelelı mennyiségő, egészségügyi
elıírásoknak megfelelı minıségő ivóvizet

1993. évi XCIII. törvény 24. § a)-b)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

- a munkahely és a munka jellegének
megfelelıen az öltözködési, tisztálkodási,
egészségügyi, étkezési, pihenési lehetıséget.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A munkahely és a munka jellegének
megfelelıen gondoskodni kell a rendrıl,
tisztaságról, a keletkezı szennyezı anyagok,
szennyvíz, hulladék kezelésérıl oly módon, hogy
veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak
és a környezetet ne károsítsák.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 25. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkahelyen a dolgozók létszámának és a
veszély jellegének megfelelı jelzı- és
riasztóberendezést kell biztosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 26. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget
nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzéshez szükséges mozgástérrıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 27. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkahely természetes és mesterséges
megvilágítása elégítse ki a munkavégzés
jellegének megfelelı világításra vonatkozó
követelményeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 31. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt
menekülési utak száma, mérete, elhelyezése és
megvilágítása tegye lehetıvé a munkahely gyors
és biztonságos elhagyását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 37. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Minden munkahelyen dohányzóhelyek, helyiségek kijelölésével vagy más szervezési
intézkedéssel kell gondoskodni a nem dohányzók
védelmérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 38. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés érdekében köteles figyelembe
venni a következı általános követelményeket:
a) a veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhetı veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történı
leküzdése;
d) az emberi tényezı figyelembevétele a
munkahely kialakításánál, a munkaeszközök
és munkafolyamat megválasztásánál, különös
tekintettel az egyhangú, kötött ütemő
munkavégzés idıtartamának mérséklésére,
illetve káros hatásának csökkentésére, a
munkaidı beosztására, a munkavégzéssel járó
pszichoszociális kockázatok okozta

1993. évi XCIII. törvény 54. § (1) a)-i)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

igénybevétel elkerülésére;
e) a mőszaki fejlıdés eredményeinek
alkalmazása;
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel
vagy kevésbé veszélyessel;
g) egységes és átfogó megelızési stratégia
kialakítása, amely kiterjed a
munkafolyamatra, a technológiára, a
munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a
szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti
tényezık hatására;
h) a kollektív mőszaki védelem elsıbbsége az
egyéni védelemhez képest;
i) a munkavállalók megfelelı utasításokkal
történı ellátása.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Köteles minıségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetı
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott
munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és
készítményekre, a munkavállalókat érı
terhelésekre, valamint a munkahelyek
kialakítására. Az értékelés alapján olyan
megelızı intézkedéseket szükséges hozni,
amelyek biztosítják a munkakörülmények
javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi
irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A
kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és
munka-egészségügyi szaktevékenységnek
minısül. A kockázatértékelést a kémiai
biztonság területén a külön jogszabályban
foglaltak szerint kell elvégezni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 54. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A (2) bekezdésben meghatározott
kockázatértékelést és megelızı intézkedéseket
elsı alkalommal - eltérı jogszabályi rendelkezés
hiányában - egy éven belül, azt követıen
indokolt esetben köteles elvégezni és azt
évenként felülvizsgálni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 54. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkavédelmi hatósági ellenırzés során
bizonyítania kell a tevékenység megkezdésének
tényét, idıpontját.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 54. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A kockázatértékelés eredményeként
felelıssége legalább
a következık dokumentálása:
a) a kockázatértékelés idıpontja, helye és
tárgya, az értékelést végzı azonosító adatai;
b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek
száma;

1993. évi XCIII. törvény 54. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

száma;
d) a kockázatot súlyosbító tényezık;
e) a kockázatok minıségi, illetıleg mennyiségi
értékelése, a fennálló helyzettel való
összevetés alapján annak megállapítása, hogy
a körülmények megfelelnek-e a
munkavédelemre vonatkozó szabályoknak,
illetve biztosított-e a kockázatok megfelelıen
alacsony szinten tartása;
f) a szükséges megelızı intézkedések, a
határidı és a felelısök megjelölése;
g) a tervezett felülvizsgálat idıpontja;
h) az elızı kockázatértékelés idıpontja.
A kockázatértékelés dokumentumát köteles a
külön jogszabályban foglaltak szerint, de
legalább 5 évig megırizni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés érdekében köteles a
munkabiztonsági szaktevékenység, a munkaegészségügyi szaktevékenység, illetıleg az 5758. §-okban elıírtak ellátására megfelelı
képesítéssel rendelkezı személyt biztosítani,
valamint
a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellı
idıben a munkavállalónak megadni;
b) rendszeresen meggyızıdni arról, hogy a
munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik,
illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó
rendelkezéseket;
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó,
illetve az azzal összefüggı veszélyek
figyelembevételével megfelelı
munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók
részére;
d) új technológiák bevezetése elıtt kellı idıben,
legkorábban a tervezési szakaszban
megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve
munkavédelmi képviselıikkel bevezetésük
egészségre és biztonságra kiható
következményeit;
e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a
munka egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos végzésével kapcsolatos
bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a
szükséges intézkedéseket megtenni, az
érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély
esetén a munkavégzést leállítani;
f) a munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések esetén az V. Fejezet
rendelkezéseinek megfelelıen eljárni;
g) biztosítani a védıeszközök rendeltetésszerő
használhatóságát, védıképességét, a kielégítı
higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását,

1993. évi XCIII. törvény 54. § (7) a)-h)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

karbantartását (javítását), pótlását;
h) teljes felelısséggel megtenni minden
szükséges intézkedést a munkavállalók
biztonsága és egészségvédelme érdekében,
figyelembe véve a változó körülményeket is,
valamint törekedve a munkakörülmények
folyamatos javítására.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Megfelelı intézkedésekkel biztosítja, hogy
szükség esetén az elsısegély, az orvosi
sürgısségi ellátás, a mentési és a tőzvédelmi
feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel
lehessen venni a kapcsolatot a külsı
szolgálatokkal, szervekkel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 54/A. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A külön jogszabályok figyelembevételével
köteles megtenni minden indokolt intézkedést
veszély esetére a munkahely kiürítésének,
továbbá a tőzvédelmi, katasztrófavédelmi
feladatok végrehajtásához szükséges, arra
alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk
meghatározása, felkészítésük és megfelelı
egyéni védıeszközzel való ellátásuk érdekében.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 54/A. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

1993. évi XCIII. törvény 55. § (1) a)-d)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

1993. évi XCIII. törvény 55. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy
a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
valamint az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés követelményeinek
változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új
munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idıtartama
alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés
elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a
szükséges szabályokat, utasításokat és
információkat. Az oktatást rendes munkaidıben
kell megtartani, és szükség esetén idıszakonként
- a megváltozott vagy új kockázatokat,
megelızési intézkedéseket is figyelembe véve meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a
tematika megjelölésével és a résztvevık
aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az (1) bekezdésben elıírt ismeretek
megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem
foglalkoztatható.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Az egyéni védıeszköz juttatásának belsı rendjét
írásban határozza meg.

1993. évi XCIII. törvény 56. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése
érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelıs
miniszter rendeletében meghatározott
veszélyességi osztályhoz, munkavállalói
létszámhoz igazodóan elegendı, de legalább a
rendeletben megjelölt idıtartamra és
szakképesítési feltételekkel köteles
munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e
személy részére valamennyi munkavédelemmel
összefüggı információt megadni, és a szükséges
tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 57. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás ideértve a 8. §-ban elıírtak végrehajtását is - az
elıírt alkalmassági feltételekkel rendelkezı
munkavállaló hiányában polgári jogi szerzıdés
alapján külsı szolgáltatás útján is
megvalósítható. E foglalkoztatás - függetlenül a
formájától - nem mentesíti a munkáltatót az
egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért e törvényben meghatározott
felelıssége alól.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 57. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az 57. § (1) bekezdésében elıírt kötelezettségén
túl, a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszter
rendeletében meghatározottak szerint és
valamennyi munkavállalójára kiterjedıen a 21. §
(3) bekezdésében - ide nem értve a
munkaeszközöket -, a 23. § (2) bekezdésében, a
40. § (1) bekezdésében, a 42. §-ban, a 44. § (1)
bekezdésében, a 46. §-ban, a 49. § (1)
bekezdésében, az 54. § (1) bekezdés b), d)-g)
pontjaiban, (2) bekezdésében, (7) bekezdésének
b) pontjában és az 56. §-ban elıírt feladatainak
ellátásához a rendeletben megjelölt
szakképesítéssel rendelkezı személyeket (a
továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi
szolgálat) köteles biztosítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 58. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Biztosítania kell, hogy a munkavállalói és azok
munkavédelmi képviselıi a
munkakörülményeikkel kapcsolatban, így
különösen a 61. §-ban biztosított jogaik
gyakorlása során a szükséges felvilágosítást a
foglalkozás-egészségügyi szolgálattól

1993. évi XCIII. törvény 58. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)

megkaphassák.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Tájékoztatnia kell a munkavállalókat és a
munkavédelmi képviselıt (bizottságot) arról,
hogy az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos ıt
terhelı feladatait ki látja el.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 59. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkáltató köteles tájékoztatni a 8. §-ban,
illetıleg az 57-58. §-okban meghatározott
személyt, továbbá a munkavédelmi képviselıt
(bizottságot), annak hiányában a
munkavállalókat a kockázatértékelés [54. § (2)
bekezdés] és a munkavédelmi intézkedések
tapasztalatairól, a munkabalesetek és
foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról és
bejelentésérıl, a 81. § szerint a munkavédelmi
hatóságtól kapott munkavédelmi információkról,
különösen a munkáltatónál végzett ellenırzések
megállapításairól.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 59. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkabalesetet és a foglalkozási
megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós
eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és
nyilvántartásba kell venni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 64. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és
nyilvántartása során a sérült (megbetegedett)
következı személyes adatait rögzíti: név
(ideértve a születési nevet is), anyja neve,
társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma),
születési hely és idıpont, nem, állampolgárság,
lakóhely (lakcím)
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 64. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet
haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás
eredményét munkabaleseti jegyzıkönyvben kell
rögzítenie. A munkaképtelenséget nem
eredményezı munkabaleset körülményeit is
tisztázni kell, és annak eredményét
nyilvántartásba kell venni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 64. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Köteles a súlyos munkabalesetet a
munkavédelmi
hatóságnak [84. § (2) bekezdés] azonnal
bejelenteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 64. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Az egészséges és biztonságos munkavégzés

1993. évi XCIII. törvény 70. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve
munkavédelmi képviselıikkel tanácskozni,
valamint biztosítani részükre a lehetıséget, hogy
részt vehessenek az egészségre és biztonságra
vonatkozó munkáltatói intézkedés kellı idıben
történı elızetes megvitatásában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Minden bejelentett, illetve tudomására jutott
balesetrıl meg kell állapítania, hogy
munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti
munkabalesetnek, akkor errıl és a jogorvoslat
lehetıségérıl a sérültet, halálos baleset esetén a
hozzátartozót értesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 66. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Haladéktalanul ki kell vizsgálnia a
keresıképtelenséget okozó munkabalesetet. A
vizsgálat megállapításait az e rendelet 3. sz.
mellékletében foglaltak szerint kell rögzítenie, a
kivizsgálás során nyert adatokat a 4. sz. melléklet
szerinti jegyzıkönyvbe kell foglalnia. A
jegyzıkönyvet minden sérültrıl külön-külön, az
5. sz. mellékletben foglaltak szerint kell
kiállítania. A jegyzıkönyvet köteles az e
rendeletben felsoroltak részére eljuttatni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 6. §, 8.
§ (1)-(2), 9. § a)-b), 9. § d)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A súlyos munkabalesetet azonnal be kell
jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével
a megyei (fıvárosi) munkabiztonsági és
munkaügyi felügyelıségnek.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 7. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A kiegyensúlyozott részvétel érdekében köteles
a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel
bíró személlyel képviseltetni magát a
tanácskozáson.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 70. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Együtt kell mőködnie a munkavállalónak, a
munkavédelmi képviselınek (bizottságnak) és a
munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztetı
és biztonságos munkavégzés érdekében, jogaikat
és kötelezettségeiket rendeltetésüknek
megfelelıen kell gyakorolniuk, illetve
teljesíteniük, így különösen a szükséges
információt (tájékoztatást) a kellı idıben egymás
részére megadniuk.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 71. §

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

A munkavédelmi képviselınek (bizottságnak) a
72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban
meghatározott kezdeményezésére intézkednie

1993. évi XCIII. törvény 73. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)

vagy 8 napon belül válaszolnia kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Amennyiben a kezdeményezéssel nem ért egyet,
álláspontjának indokait - kivéve az azonnali
intézkedést követı esetben - írásban köteles
közölni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1993. évi XCIII. törvény 73. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

Választások - általános választási eljárás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Közleményt ad ki a választással kapcsolatos
tudnivalókról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 6. § (3)

Választási Iroda

A választási bizottság tagjainak és a választási
iroda vezetıjének nevét, a választási szervek
hivatali helyiségének címét a törvényben
meghatározott módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 6. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gondoskodik arról, hogy a választópolgárok a
választási tudnivalókról, a szavazás módjáról
általános tájékoztatást és kérdéseikre
felvilágosítást kapjanak.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 6. § (5)

Választási Iroda

Tájékoztatást adhatnak a szavazás napján a
választás befejezése elıtt a szavazók számáról és
arányáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 6. § (6)

Választási Iroda

Megállapítja a szavazókörök számát, sorszámát
és területi beosztását, valamint a
szavazóhelyiségek címét a törvényben foglalt
feltételek szerint.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 10. § (1)

Választási Iroda vezetıje

Minden év januárjában felülvizsgálja a
szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását. Egyébként folyamatosan
figyelemmel kíséri a szavazókörök kialakítását
érintı változásokat, és a szükséges
intézkedéseket megteszi.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 10. § (1)

Jegyzı

A két vagy több szavazókörrel rendelkezı
településen kijelöli azt a szavazókört, ahol azok a
választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme
a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében csak az adott település megnevezését
tartalmazza, illetıleg akik igazolással
rendelkeznek. Ha a településen két vagy több

1997. évi C. törvény 10. § (2)

Jegyzı

választókerület van, az általa kisorsolt
választókerületbe tartozó szavazókört jelöl ki. A
szavazókör kijelölésérıl szóló döntést a választás
kitőzését követı 5. napig az Országos Választási
Bizottság internetes honlapján és a helyben
szokásos módon közzé kell tenni.
(K-V-MJV-FK)
A választás kitőzését követıen a személyi adatés lakcímnyilvántartás adatai és a választójoggal
nem rendelkezı nagykorú polgárok
nyilvántartása alapján szavazókörönként
összeállítja a választójoggal rendelkezı polgárok
névjegyzékét, és azon a változásokat
folyamatosan átvezeti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 12. §

Jegyzı

A névjegyzéket közszemlére teszi, és ennek
idejét a helyben szokásos módon kihirdeti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 14. § (1)

Jegyzı

Megbízhat a névjegyzék, az értesítık és az
ajánlószelvények technikai elkészítésével másik
helyi választási irodát, a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelı
központi szervet.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 14. § (4)

Jegyzı

Gondoskodik az értesítı és az ajánlószelvény
kiküldésérıl.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 14. § (4)

Jegyzı

Ellenırzi az értesítı és az ajánlószelvény
kézbesítését.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 14. § (5)

Jegyzı

Ellátja a névjegyzék módosításával kapcsolatos
feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 15. § (1)-(2)
16. § (1)-(7)

Jegyzı

Folyamatosan közli a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelı
központi szervvel a cselekvıképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezést,
illetıleg a gondnokság alá helyezés
megszüntetését.
(V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 17. § (1) a)

Gyámhivatal

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre
irányuló kérelem alapján a választópolgárt
haladéktalanul felveszi a külképviseleti
névjegyzékbe, egyidejőleg törli a lakcíme
szerinti névjegyzékbıl. A kérelmezıt a
külképviseleti névjegyzékbe vételérıl, illetıleg a
külképviseleti névjegyzékbe vétel elutasításáról
haladéktalanul értesíti.

1997. évi C. törvény 20/B. § (1)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
A kérelmet elutasítja, ha nem tartalmazza a
20/A. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 20/B. § (2)

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzék adatait a
magyarországi szavazást megelızı 8. napig
megküldi az Országos Választási Irodának.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 20/D. § (1)

Jegyzı

A névjegyzékbıl való kihagyás, illetıleg törlés
vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
benyújtott kifogásról, illetıleg a külképviseleti
névjegyzékbe való felvétel vagy annak
elutasítása miatti kifogásról legkésıbb a
beérkezését követı napon dönt.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 20/E. § (3)

Jegyzı

Ha a kifogásnak helyt ad, a névjegyzéket,
illetıleg a külképviseleti névjegyzéket
módosítja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 20/E. § (4)

Jegyzı

Ha a kifogásnak nem ad helyt, a kifogást
legkésıbb a beérkezését követı napon megküldi
a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróságnak.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 20/E. § (5)

Jegyzı

Döntését közli az érintettel és azzal, aki a
kifogást benyújtotta.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 20/E. § (7)

Jegyzı

Megválasztja a szavazatszámláló bizottság és a
helyi választási bizottság három tagját és
szükséges számban póttagokat.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 23. § (1)-(2)

Képviselı-testület

Indítványt tesz a szavazatszámláló bizottság és a
helyi választási bizottság három tagjának és
szükséges számban póttagoknak a személyére.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 23. § (1)-(2), 24. §

Jegyzı

Megválasztja az országgyőlési egyéni
választókerület, illetıleg a területi választási
bizottság 3-3 tagját és szükséges számban
póttagokat.
(F-M)

1997. évi C. törvény 23. § (3)

Közgyőlés

Indítványt tesz az országgyőlési egyéni
választókerület, illetıleg a területi választási
bizottság 3-3 tagjának és szükséges számban
póttagok személyére.
(F-M)

1997. évi C. törvény 23. § (3)

Fıjegyzı

Póttag hiányában új tagot választ.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 27. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottság tagjainak száma kevesebb mint öt,
illetıleg az igazolással szavazás lebonyolítására
kijelölt szavazatszámláló bizottság tagjainak
száma kevesebb mint hét, a póttagok vagy más
szavazatszámláló bizottság tagjai közül a
bizottságot kiegészíti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 27. § (4)

Jegyzı

Gondoskodik a szavazatszámláló bizottság
kiegészítésérıl, ha a helyi választási iroda
vezetıjének nincs lehetısége erre.
(F-M)

1997. évi C. törvény 27. § (4)

Fıjegyzı

Vezeti a választási irodát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 35. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megbízza a választási iroda tagjait.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 36. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Kinevezi az új választási irdoda vezetıjét, ha
kizárási ok merül fel.
(F-M)

1997. évi C. törvény 37. § (3)

Fıjegyzı

Felmenti a választási iroda tagját, ha kizárási ok
merül fel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 37. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Hirdetményt tesz közzé a szavazás napjáról, a
választással, a jelöléssel, a szavazással
kapcsolatos tudnivalókról, továbbá az érvényes
jelöléshez szükséges ajánlások számáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) a)

Választási Iroda

Közzéteszi a választókerület jelöltjeinek, a
jelölı szervezeteknek a nevét, illetıleg a
független jelölés tényét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) b)

Választási Iroda

Közzéteszi a választási bizottságok tagjainak és
a választási iroda vezetıjének nevét, a választási
szervek hivatali helyiségének címét.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) c)

Választási Iroda

Megszervezi a választási szervek tagjainak
oktatását, biztosítja a választópolgárok
pártsemleges tájékoztatását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) d)

Választási Iroda

Mőködteti a választások információs
rendszereit.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) e)

Választási Iroda

Ellátja a jelöltajánlások ellenırzésével
kapcsolatos technikai feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) f)

Választási Iroda

Mőködteti a választási csalást felderítı
számítógépes programot.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) g)

Választási Iroda

Ellátja a miniszter rendeletében meghatározott
más feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 38. § (1) h)

Választási Iroda

Egyes középületeken vagy a közterület
meghatározott részén plakát elhelyezését
mőemlékvédelmi, környezetvédelmi okból
rendeletben megtilthatja.
(K-V-MJV-F)

1997. évi C. törvény 42. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A közszemlére tett névjegyzék másolatát a
jelölt, jelölı szervezet számára díjfizetés
ellenében átadja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 45. § (2)

Jegyzı

Igazolást ad ki a jelölı szervezet, a jelölt,
illetıleg a lista bejelentésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 55. § (1)

Választási Iroda

A jelöléssel kapcsolatos kifogás esetén az
ajánlószelvény adatait, valamint a technikai
nyilvántartást ellenırizheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 59. § (2)

Választási Iroda

Az adatlap tartalmát soron kívül továbbítja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 76. § (1)

Választási Iroda

A névjegyzékbıl való kihagyás vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt emelt
kifogásról dönt.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 82. § (2)

Jegyzı

A kifogás elbírálásáról szóló döntést közli az
érintettel és azzal, aki a kifogást benyújtotta.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 83. §

Jegyzı

Az 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá
tartozó választások helyi, területi elıkészítésére,
lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök
feletti kötelezettségvállalásra jogosult.
(K-V-MJV-FK)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (2)

Jegyzı

Az 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá
tartozó választások helyi, területi elıkészítésére,
lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök
feletti kötelezettségvállalás ellenjegyzésére
jogosult.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134.
§ (2)

Jegyzı által meghatalmazott
személy

(K-V-MJV-FK)
A választójoggal nem rendelkezı személyek
központi nyilvántartásának létrehozása és
folyamatos karbantartása érdekében a
cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság alá helyezettrıl, illetve a
gondnokság alá helyezés megszüntetésérıl
közvetlenül köteles adatot szolgáltatni a
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalnak.
(K-V-MJV-FK)

32/1996. (XII. 22.) BM rendelet 2. § (1)
a)

Gyámhivatal

Az adatközlést az 1. sz. mellékleten kell
teljesítenie. Az adatlapot, valamint a hibalista
javítását a rendeletben meghatározott módon és
idıpontban köteles továbbítani.
(K-V-MJV-FK)

32/1996. (XII. 22.) BM rendelet 2. § (2)
a), 2. § (3)-(4)

Gyámhivatal

Írásban kezdeményezi az adatszolgáltatást a
rendeletben meghatározott adattartalommal.
(K-V-MJV-FK-F)

32/1996. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (1);
5. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester

A népszavazáshoz, népi kezdeményezéshez
igényelt adatokat a hitelesítési eljárás, illetıleg a
jogorvoslati eljárás befejezését követıen
megsemmisíti. A megsemmisítésrıl
jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a
továbbiakban a közokiratokra vonatkozó
szabályok szerint kell kezelni.
(K-V-MJV-FK)

32/1996. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (4)

Jegyzı

Választások - országgyőlési képviselık választása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Annak a választópolgárnak, aki a szavazás
napján lakcímétıl távol, de Magyarország
területén tartózkodik, igazolást legkésıbb az elsı
fordulót megelızı második napig lehet kiadnia.
A levélben kért igazolást a választópolgár
számára az általa megjelölt magyarországi címre
tértivevénnyel kell megküldeni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (2)

Jegyzı

Az igazolásban feltünteti a választópolgár nevét,
személyi azonosítóját, lakcímét, a lakcíme
szerinti választókerület megjelölését, a
települést, ahol a választópolgár szavazni kíván,
a választókerület megjelölését, továbbá az
igazolással szavazásra kijelölt szavazóhelyiség
címét.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (4)

Jegyzı

Az igazolás kiadásakor a választópolgárt külön
nyilvántartásba veszi, egyidejőleg törli a

1997. évi C. törvény 89. § (5)

Jegyzı

névjegyzékbıl, továbbá feltünteti a
névjegyzéken - ha az igazolás csak az elsı
fordulóra szól, a második forduló névjegyzékén
is - annak a településnek és választókerületnek a
megjelölését, ahova az igazolás szól, és a külön
névjegyzéket a (6) bekezdésben meghatározott
határidı leteltét követıen megküldi az Országos
Választási Iroda részére.
(K-V-MJV-FK)
A választás elsı fordulóját megelızı harmadik
napig - a kiadott igazolás bevonásával
egyidejőleg - kérelmére visszaveszi a
névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt
törölt onnan.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (6)

Jegyzı

Az igazolás, valamint a személyazonosság és
lakcím igazolására alkalmas igazolvány alapján a
választópolgárt felveszi a névjegyzékbe, továbbá
külön nyilvántartásba veszi. Az igazolást a
választópolgártól - a (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével - be kell vonni, és azt, valamint a
külön nyilvántartást a választási iratok között
meg kell ırizni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (7)

Jegyzı

Ha az igazolás mindkét választási fordulóra
szól, a választás elsı fordulójában az igazoláson
feltünteti a választópolgár névjegyzékbe
vételének tényét, és az igazolást lebélyegzi.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (8)

Jegyzı

A választás második fordulójában az a
választópolgár, aki az elsı (vagy mindkét)
fordulóra igazolást kapott, csak akkor vehetı fel
a névjegyzékbe és szavazhat, ha a választás elsı
fordulója érvénytelen vagy eredménytelen volt
abban a választókerületben, ahova az igazolás
szólt. A választás érvényességét és
eredményességét az egyéni választókerületi és a
területi listás választás tekintetében külön-külön
kell vizsgálni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (9)

Jegyzı

A választás második fordulójában az a
választópolgár, aki kizárólag a választás második
fordulójára kapott igazolást, csak akkor vehetı
fel a névjegyzékbe és szavazhat, ha a lakóhelye
szerinti választókerületben a választás elsı
fordulója érvénytelen vagy eredménytelen volt.
A választás érvényességét és eredményességét az
egyéni választókerületi és a területi listás
választás tekintetében külön-külön kell vizsgálni.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (10)

Jegyzı

Az Országos Választási Iroda a választás
második fordulóját megelızıen a helyi választási
irodák vezetıit tájékoztatja arról, hogy a
választás elsı fordulója mely
választókerületekben volt érvényes és
eredményes. Ezt az információt a
szavazatszámláló bizottságok rendelkezésére
bocsátja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (11)

Jegyzı

A választási eredmény megállapítását követı
nap 24.00 óráig - a személyes adatok kivételével
- a helyben szokásos módon közzéteszi a
választói névjegyzék azon adatait, amelyek
alapján egyértelmően megállapítható, hogy az
adott választókerületben hányan szavaztak
igazolással.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89. § (13)

Jegyzı

A választás elsı fordulóját megelızı napot
követıen a névjegyzéket lakcímváltozás miatt
nem módosíthatja.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89/A. §

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre
irányuló kérelmet akkor is el kell utasítania, ha
nem tartalmazza, hogy a választópolgár a
választás elsı, második vagy mindkét
fordulójára kéri felvételét a külképviseleti
névjegyzékbe.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89/B. § (3)

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzék adatait a
magyarországi szavazást megelızı 15. napig
megküldi az Országos Választási Irodának.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 89/B. § (5)

Jegyzı

Ellátja a választás elıkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos szervezési
feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
a)

Választási Iroda

Gondoskodik a választópolgárok
tájékoztatásáról, ellátja az egyéb tájékoztatási
feladatokat, választási információs szolgálatot
mőködtet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
b)

Választási Iroda

Ellátja a választási bizottságok titkársági
feladatait, döntésre elıkészíti a választási
bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
c)

Választási Iroda

Biztosítja a választási bizottságok mőködésének
és a szavazás lebonyolításának tárgyi, technikai
feltételeit, megszervezi a választási szervek

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
d)

Választási Iroda

feltételeit, megszervezi a választási szervek
tagjainak oktatását.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Gondoskodik a választási iratok kezelésérıl,
biztonságos ırzésérıl, továbbá a levéltárnak
történı átadásáról, illetıleg megsemmisítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
e)

Választási Iroda

A választási infrastruktúra mőködésének
összehangolása, illetve a választási
informatikában résztvevık felkészítése céljából
az Országos Választási Iroda (a továbbiakban:
OVI) vezetıjének rendelkezése szerint ellátja az
igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos
feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
f)

Választási Iroda

Az adatvédelem és az informatikai biztonság
követelményeinek biztosításával mőködteti a
választás lebonyolításához szükséges
számítógépes rendszereket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
g)

Választási Iroda

A technikai háttér megteremtésével segítséget
nyújt a szavazatok összesítéséhez, a választási
eredmény megállapításához.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (3)
h)

Választási Iroda

Dönt arról, hogy helyben, másik HVI, a
közigazgatási hivatal vagy a KEKKH
közremőködésével állítja elı a névjegyzéket.
(K-V-MJV-FK)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (7)

Jegyzı

Valamennyi okmányirodával rendelkezı
település HVI-je ellátja az e rendeletben
meghatározott számítógépes adatfeldolgozási
feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (8)

Jegyzı

Az okmányirodát nem mőködtetı, de a KEKKH
számítóközpontjával összeköttetésben álló
számítógéppel rendelkezı település HVI-jének
vezetıje az anyakönyvi szolgáltató rendszerre
alapozva számítógépet használ a szavazáson
megjelentek számának napközbeni jelentésénél a
szavazóköri adatok jelentéséhez és
összesítéséhez, az adatlapok rögzítéséhez,
ellenırzéséhez és továbbításához, valamint a
szavazóköri jegyzıkönyvek ellenırzéséhez.
(K-V)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. § (9)

Jegyzı

Szavazás napja elıtt:

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 3. § (1)
a)-n)

Helyi Választási Iroda

a) a helyben szokásos módon, legkésıbb a
választás kitőzését követı 5. napon

közzéteszi, valamint az OVI részére megküldi
annak a szavazókörnek a címét, ahol az
igazolással rendelkezık, valamint azok a
választópolgárok szavazhatnak, akiknek a
lakcíme csak a település megnevezését
tartalmazza;
b) hirdetményt bocsát ki a névjegyzék
közszemlére tételének idejérıl, és
közszemlére teszi a névjegyzéket;
c) értesítı megküldésével tájékoztatja a
választójoggal rendelkezı személyeket a
névjegyzékbe történt felvételükrıl, valamint
megküldi részükre az ajánlószelvényeket;
d) tájékoztatja a választópolgárokat a
külképviseleti névjegyzékbe vétellel és a
külképviseleti szavazással, valamint az
igazolással történı szavazással kapcsolatos
tudnivalókról;
e) elıkészíti a szavazatszámláló bizottságok (a
továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak
választását, gondoskodik eskütételükrıl;
f) a helyben szokásos módon közzéteszi az
SZSZB-k tagjainak és a HVI vezetıjének
nevét, valamint a HVI hivatali helyiségének
címét;
g) megszervezi a mozgásukban gátolt
választópolgárok mozgóurnás szavazását;
h) gondoskodik a TVI által megjelölt helyen és
idıben a központi nyomtatványok átvételérıl,
az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok
ellátásáról, valamint a helyben készülı
nyomtatványok elıállításáról;
i) fogadja a központilag - szavazókörönként összeállított szállítódobozokat, tartalmukat
ellenırzi, elhelyezi bennük a jelszót
tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik
a szavazás napjáig történı megırzésükrıl;
j) az adatlapokra és a szavazóköri
jegyzıkönyvekre felvezeti a szavazóköri
azonosítót;
k) a szavazást megelızı napon elıkészíti és
átvételi elismervénnyel átadja az SZSZB
elnökei vagy helyetteseik részére a szavazás
lebonyolításához szükséges nyomtatványokat,
iratokat, bélyegzıt és egyéb kellékeket;
l) tájékoztatja az SZSZB-ket a szavazólap
elkészülte utáni változásokról;
m) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai
feltételeket, valamint a szavazóhelyiségek
felszerelését, gondoskodik - lehetıség szerint
- a szavazás napján a szavazóhelyiségek
akadálymentesítésérıl;
n) ellátja a választási információs szolgálat
feladatait.
(K-V-MJV-FK)

Szavazás napja elıtt:
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a
szavazóköri beosztást érintı változásokat, a
szavazókörök kialakítását azoknak
megfelelıen módosítja, és - az országgyőlési
egyéni választókerületi választási iroda (a
továbbiakban: OEVI) vagy a TVI
közremőködésével - gondoskodik a központi
szavazóköri nyilvántartás naprakésszé
tételérıl;
b) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról,
folyamatos vezetésérıl, a névjegyzékbe való
felvételrıl szóló értesítık és az
ajánlószelvények elkészítésérıl, valamint a
választójoggal nem rendelkezı nagykorú
polgárok adatait tartalmazó jegyzék
karbantartásáról;
c) dönt a külképviseleti névjegyzékbe való
felvétel iránti kérelmekrıl, döntésérıl értesíti
a kérelmezıket; a külképviseleti
névjegyzékbe felvett választópolgárt törli a
névjegyzékbıl;
d) legkésıbb a beérkezését követı napon dönt a
névjegyzékbıl, illetıleg a külképviseleti
névjegyzékbıl való kihagyás vagy a
névjegyzékbe, illetıleg a külképviseleti
névjegyzékbe való felvétel miatti kifogásról.
Elutasító döntése esetén a kifogást
haladéktalanul, legkésıbb a beérkezését
követı napon továbbítja a bírósághoz;
e) a külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgárok adatairól adatlapot,
idıközben bekövetkezett adatváltozásairól
módosító adatlapot állít ki, amelynek
adattartalmát legkésıbb a magyarországi
szavazást (az elsı fordulót) megelızı 15.
napig hálózati úton - az okmányirodát
mőködtetı HVI útján - továbbítja az OVI-nak;
f) kiadja az igazolást, törli a névjegyzékbıl az
igazolást kérı választópolgárokat, egyidejőleg
felveszi ıket a névjegyzékbıl igazolás kiadása
miatt törölt választópolgárok jegyzékére (a
továbbiakban: T jegyzék); azt a
választópolgárt, akit a névjegyzékbıl igazolás
kiadása miatt törölt, kérelmére visszaveszi a
névjegyzékre, és felveszi a névjegyzékbe
igazolás alapján felvett választópolgárok
jegyzékére (a továbbiakban: F jegyzék);
g) felveszi a névjegyzékbe az igazolással
szavazni kívánó választópolgárokat,
egyidejőleg felveszi ıket az F jegyzékre;
h) fogadja az SZSZB-k megbízott tagjaira
vonatkozó bejelentést;
i) biztosítja az SZSZB-k és a HVI tagjainak
(beleértve az SZSZB-k mellett mőködı

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 3. § (2)

Jegyzı

jegyzıkönyvvezetıket is) szakmai
felkészítését;
j) a jelölt, jelölı szervezet által bejelentett igény
alapján, díjfizetés ellenében a közszemlére tett
névjegyzék másolatát átadja;
k) a szavazást megelızı második nap 16 órakor
lezárja a T jegyzékeket, s azokat
adatfeldolgozásra továbbítja;
l) a szavazást megelızı nap 16 órakor
szavazókörönként lezárja és hitelesíti a
névjegyzékeket, lezárja az F jegyzékeket,
kitölti a Zárólap címő bizonylatot, s azokat
adatfeldolgozásra továbbítja;
m) megszervezi a napközbeni jelentések, a T és
F jegyzékek, az adatlapok és a szavazóköri
jegyzıkönyvek továbbítását és feldolgozását,
figyelemmel az OEVI és a TVI vezetıjének
rendelkezésére.
(K-V-MJV-FK)
A szavazás napján:
a) közremőködik a szavazóhelyiség
szabályszerő berendezésében;
b) gondoskodik a visszautasítottak jegyzékének
vezetésérıl, a névjegyzék, a mozgóurnát
kérık jegyzéke és - az igazolással szavazásra
kijelölt szavazókör esetén - az F jegyzék
továbbvezetésérıl;
c) adatokat szolgáltat a napközbeni tájékoztató
rendszerhez;
d) a szavazás közben történt rendkívüli
eseményrıl kiállított jegyzıkönyvet továbbítja
a HVI vezetıjéhez;
e) kiállítja és továbbítja az adatlapot, illetıleg
annak adattartalmát, közremőködik a
jegyzıkönyvek kiállításában;
f) a választás második fordulójában a külföldön
leadott szavazatok megszámlálására kijelölt
SZSZB jegyzıkönyvvezetıje nem állít ki
adatlapot;
g) közremőködik a jegyzıkönyvek, valamint az
egyéb választási iratoknak a HVI székhelyére
történı szállításában;
h) közremőködik a jegyzıkönyvek másolatainak
és a hozzájuk tartozó határozatoknak, a
szavazás közben elıfordult fontosabb
eseményekrıl, illetıleg az SZSZB elnökének
a rend fenntartása érdekében tett
intézkedéseirıl szóló jegyzıkönyveknek a
jelöltek jelen lévı képviselıi részére történı
átadásában.
(K-V-MJV-FK)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (1)

Jegyzıkönyvvezetı

A szavazás napján:

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (2)
a)-g)

Helyi Választási Iroda

a) biztosítja az SZSZB-k mőködésének és a

szavazás menetének törvényes feltételeit;
b) gondoskodik a szavazókörökbıl érkezı
adatok fogadásáról, összesítésérıl és
továbbításáról, továbbá biztosítja az ezen
feladatok elvégzéséhez szükséges technikai
eszközök mőködtetését;
c) a szavazókörökbıl érkezett adatok alapján
napközbeni jelentést teljesít;
d) fogadja az adatlapokat, azokat ellenırzi és
megszervezi azok adattartalmának
továbbítását, illetıleg - ha a KEKKH-val
hálózati kapcsolatban álló számítógéppel
rendelkezik - elvégezteti az adatbeviteli
teendıket;
e) fogadja a szavazóköri jegyzıkönyveket,
azokat ellenırzi;
f) jelenti az OEVI útján a TVI vezetıje részére a
területén történt rendkívüli eseményeket;
g) az OEVI vezetıjének eltérı intézkedéséig
vezetıi ügyeletet tart.
(K-V-MJV-FK)
A póttagok vagy más SZSZB tagjai közül
kiegészíti az SZSZB-t, ha tagjainak száma
kevesebb, mint öt - az igazolással szavazásra
kijelölt szavazókör SZSZB-je esetén hét - fı.
(K-V-MJV-FK)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (3)

Jegyzı

Az okmányirodát mőködtetı HVI - az (1)-(3)
bekezdésekben foglaltakon túl - feldolgozza a
szavazóköri jegyzıkönyveket.
(K-V-MJV-FK)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (4)

Helyi Választási Iroda

Szavazás napját követıen

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 5. § (2)
a)-g)

Helyi Választási Iroda

a) gondoskodik az SZSZB-ktıl átvett
jegyzıkönyvek, valamint az egyéb választási
iratok biztonságos tárolásáról, továbbításáról;
b) a területi listás szavazóköri jegyzıkönyveket
a TVI vezetıje által meghatározott rendben
továbbítja;
c) a szavazóköri jegyzıkönyveket - az OEVI és
a TVI vezetıjének rendelkezése szerint haladéktalanul továbbítja az eredmény
megállapítására jogosult választási bizottság
mellett mőködı választási irodához;
d) gondoskodik a szavazóköri jegyzıkönyvek
megtekinthetıségének biztosításáról;
e) haladéktalanul feldolgozza, illetıleg
feldolgozásra továbbítja az F jegyzékeket;
f) a TVI által átadott lista alapján ellenırzi a
névjegyzékbe kétszer, többször vagy oda
jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat
eredményét jelenti a TVI-nek; szükség esetén
ismételt egyeztetést végez;
g) a választási iratokat (a jegyzıkönyvek

kivételével) a szavazást követı 90. nap utáni
munkanapon - ennél tovább tartó jogorvoslat
esetén az ügy jogerıs lezárását követıen megsemmisíti.
(K-V-MJV-FK)
Az arra kijelölt szavazókörben használt
névjegyzék és az F jegyzék adatai alapján
megállapítja az igazolással szavazó
választópolgárok számát, azt a szavazást követı
napon a helyben szokásos módon közzéteszi,
valamint továbbítja az OVI részére.
(K-V-MJV-FK)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 5. § (3)

Jegyzı

Javaslatot tesz a TVI vezetıjének, hogy az
OEVK területén lévı okmányirodák mely
települések adatait dolgozzák fel.
(V-MJV-FK)

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 9. § (2)

Országgyőlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 10. § a)k)

Országgyőlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda

A 3. §-ban foglaltakon túl a szavazás napja elıtt
a) fogadja az országgyőlési egyéni
választókerületi választási bizottságba (a
továbbiakban: OEVB) a jelöltek vagy a jelölı
szervezetek által tett delegálásokat; a helyben
szokásos módon közzéteszi az OEVB
tagjainak és az OEVI vezetıjének nevét,
valamint az OEVB és az OEVI hivatali
helyiségének címét;
b) segíti az OEVB felkészülését, valamint
gondoskodik az OEVI és a HVI-k tagjainak
oktatásáról;
c) fogadja az OVI-tól az országgyőlési egyéni
választókerület külképviseleti névjegyzékének
adatait;
d) segítséget nyújt az OEVB-nek a külföldön
leadott szavazatok megszámlálását végzı
SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét
rögzíti a választás-elıkészítı rendszerben;
e) ellátja a jelölı szervezetek bejelentésével, a
jelöltajánlással és az ajánlások ellenırzésével
kapcsolatos feladatokat;
f) ellátja a jelölı szervezetek és az OEVK
jelöltek számítógépes nyilvántartásával
kapcsolatos teendıket. Ennek során
figyelemmel kíséri a szervezet- és
jelöltnyilvántartásban lévı adatok teljességét,
hibamentességét. Megteszi a szükséges
intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó
adatok pótlása, a hibás adatok javíttatása
érdekében. Az azonos nevő jelölı szervezetek
jelöltek megkülönböztetésének
szükségességére felhívja az OEVB figyelmét;
g) elıterjeszti az OEVB részére az A/4 mérető
egyéni választókerületi szavazólap tervezetét
annak adattartalmának jóváhagyása céljából,
figyelemmel arra, hogy a belföldi és a külföldi

szavazókörökben alkalmazásra kerülı
szavazólapok egymástól nem térhetnek el;
h) a TVI vezetıjével egyeztetve kiadja az
adatlapok és az egyéni választókerületi
szavazóköri jegyzıkönyvek továbbításának,
valamint a T és az F jegyzékek továbbításának
és feldolgozásának végrehajtási szabályairól
szóló rendelkezését; megszervezi az adatlapok
és a szavazóköri jegyzıkönyvek továbbítását
és feldolgozását;
i) a szavazókörök azonosító- és címjegyzékének
kinyomtatott példányát a szavazást megelızı
3. napig a HVI-vezetık rendelkezésére
bocsátja;
j) a választás elsı fordulójában megszervezi a
külföldön leadott szavazatoknak az OVB
elnöke vagy az általa megbízott tagja és az
OEVB elnöke vagy az általa megbízott tagja
közötti átadás-átvételét;
k) ellátja az adatfeldolgozási feladatokat.
(V-MJV-FK)
A 4. §-ban foglaltakon túl a szavazás napján

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 11. §

Országgyőlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 12. §

Országgyőlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda

a) mőködteti a napközbeni jelentések rendszerét;
b) elvégzi a szavazatösszesítı rendszerben az
elıírt adatfeldolgozási feladatokat;
c) gondoskodik a szavazatösszesítést
akadályozó zavarok, vészhelyzetek
elhárításáról, szükség szerint intézkedik a
vészhelyzet esetére elıírt tartalékmegoldások
alkalmazásáról, és ezekrıl az intézkedésekrıl
tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetıjét;
d) a második fordulóban megszervezi a
külföldön leadott szavazatok megszámlálására
kijelölt SZSZB elnöke és az OEVB elnöke
között az urna átadás-átvételét;
e) a TVI vezetıjének eltérı intézkedéséig
vezetıi ügyeletet tart.
(V-MJV-FK)
Az 5. §-ban foglaltakon túl a szavazás napját
követıen
a) ellenırzi a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozásának megtörténtét;
b) az OEVB döntésének elıkészítéseként
tételesen ellenırzi az egyéni választókerületi
szavazóköri jegyzıkönyvek és a számítógépes
adatok azonosságát, és annak eredményérıl
jelentést tesz az OEVB-nek;
c) átveszi a szavazás napján készült F
jegyzékeket, és azokat feldolgozza;
d) az OVI vezetıjének eltérı tartalmú
utasításáig folyamatosan mőködteti a
számítógépes rendszert, és elvégzi az elıírt
adatfeldolgozási feladatokat;

e) a választás második fordulójában
ea) az OEVB kérésére közremőködik a
külföldön leadott szavazatok megszámlálására
kijelölt szavazókör urnájának biztonságos
ırzésében;
eb) megszervezi a külföldön leadott
szavazatoknak az OVB elnöke vagy az általa
megbízott tagja és az OEVB elnöke vagy az
általa megbízott tagja közötti átadás-átvételét;
ec) megszervezi az OEVB és a külföldön leadott
szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB
ülését;
ed) a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt SZSZB által
kiállított szavazóköri jegyzıkönyve(ke)t
haladéktalanul az OEVB rendelkezésére
bocsátja, valamint feldolgozza;
f) elıkészíti az egyéni választókerületi
megbízólevelek átadását.
(V-MJV-FK)
A szavazás napja elıtt
a) ellátja a jelölı szervezetek és a területi listák
bejelentésével kapcsolatos feladatokat;
b) ellátja a jelölı szervezetek és a területi listák
számítógépes nyilvántartásával kapcsolatos
teendıket. Ennek során figyelemmel kíséri a
szervezet- és jelöltnyilvántartásban lévı
adatok teljességét, hibamentességét. Megteszi
a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból
hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok
javíttatása érdekében. Az azonos nevő jelölı
szervezetek, jelöltek megkülönböztetésének
szükségességére felhívja a területi választási
bizottság (a továbbiakban: TVB) figyelmét;
c) gondoskodik a jelöltajánlás informatikai
ellenırzı rendszerének elérhetıségérıl a
közigazgatási hivatalban;
d) folyamatosan biztosítja a választás-elıkészítı
rendszerhez való hozzáférést, abból igény
szerint adatot szolgáltat;
e) elıkészíti az OEVB és a TVB tagjainak,
póttagjainak megválasztását; fogadja a TVBbe a jelölı szervezetek általi delegálásokat,
gondoskodik a TVB és az OEVB-k tagjainak
eskütételérıl; a fıvárosi, megyei közgyőlés
hivatalos lapjában közzéteszi a TVB és az
OEVB-k tagjainak és a TVI vezetıjének
nevét, valamint a TVB és a TVI hivatali
helyiségének címét;
f) elıkészíti a területi listák sorsolását.
(F-M)
A szavazás napja elıtt
a) indítványozza az OEVB és a TVB tagjainak
és póttagjainak megválasztását;

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 13. § (1)

Területi Választási Iroda

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 13. § (2)
a)-i)

Fıjegyzı

b) ellenırzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k
tevékenységét, oktatást szervez, értekezletet
tart, az OEVI- és a HVI-vezetık részére
szakmai utasításokat adhat;
c) elıterjeszti a TVB részére a nyomdai
kivitelezhetıség érdekében az A/3 méretőre
tervezett területi listás szavazólap tervezetét
annak adattartalmának jóváhagyása céljából
figyelemmel arra, hogy a belföldi és a külföldi
szavazókörökben alkalmazásra kerülı
szavazólapok egymástól nem térhetnek el;
d) a választási logisztikai rendszerre alapozva
meghatározza a központi nyomtatványok
elosztásának és a helyi készítéső
nyomtatványok elıállításának, szállításának
és átvételének rendjét;
e) felügyeli a Zárólapok feldolgozását, megteszi
a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból
hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok
javíttatása érdekében;
f) elkészíti a rendkívüli helyzetekre irányadó
intézkedési tervet;
g) kiadja a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozásának, valamint a területi listás
szavazóköri jegyzıkönyvek továbbításának
végrehajtási szabályairól szóló utasítását;
h) felügyeli az adatlapok és az egyéni
választókerületi szavazóköri jegyzıkönyvek
továbbításának és feldolgozásának
megszervezését;
i) gondoskodik a választási eljárásban benyújtott
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmek,
valamint az ügyben korábban benyújtott
kifogás, fellebbezés, továbbá az ügyben
hozott határozatok rögzítésérıl.
(F-M)
A szavazás napján
a) felügyeli a napközbeni jelentések
rendszerének és a szavazatösszesítı
rendszernek a használatát;
b) gondoskodik az adatfeldolgozást akadályozó
zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség
esetén gondoskodik a tartalékmegoldások
alkalmazásáról, és errıl tájékoztatja az OVI
vezetıjét;
c) a központi tájékoztató rendszer adatainak
segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot;
d) az OVI vezetıjének eltérı intézkedéséig
vezetıi ügyeletet tart.
(F-M)
Ha az SZSZB tagjainak száma kevesebb, mint
öt - az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör
SZSZB-je esetén hét - fı, és a 4. § (3) bekezdés
szerint az SZSZB kiegészítésére nincs lehetıség,

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 14. § (1)
a)-d)

Területi Választási Iroda

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 14. § (2)

Fıjegyzı

gondoskodik más település SZSZB-jének tagjai,
póttagjai megbízásával az SZSZB
kiegészítésérıl.
(F-M)
A szavazás napját követıen

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 15. § a)g)

Területi Választási Iroda

a) az OVI vezetıjének utasítása szerint a
folyamatosan mőködtetett számítógépes
rendszerben elvégzi az elıírt adatfeldolgozási
feladatokat;
b) átveszi a jegyzıkönyveket, a TVB
döntésének elıkészítéseként tételesen
ellenırzi a területi választókerületi
szavazóköri jegyzıkönyvek és a számítógépes
adatok azonosságát, és annak eredményérıl
jelentést tesz a TVB-nek;
c) továbbítja az OVI részére az egyéni és a
területi választókerületi eredményt
megállapító jegyzıkönyveket;
d) elıkészíti a területi listás megbízólevelek
átadását;
e) rögzíti a választás eredményét megállapító
döntés ellen benyújtott fellebbezéseket,
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmeket,
valamint az azok alapján hozott határozatokat;
f) fogadja az OVI-tól a kétszer, többször vagy
jogosulatlanul szavazók megállapításához
szükséges adatállományt, ezt továbbítja az
érintett HVI-khez, majd fogadja, feldolgozza
és az OVI részére megküldi a HVI-ktıl érkezı
visszajelzéseket;
g) a levéltári átadás céljából továbbítja az OVI
részére a szavazóköri jegyzıkönyveket.
(F-M)

Választások - Európai Parlament tagjainak választása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az 1997. évi C. törvény 99/D. § (2)
bekezdésben foglalt kérelem alapján, május 4-ig
felveszi a kérelmezıt a névjegyzékbe, ha a
választójoggal nem rendelkezı nagykorú
polgárok nyilvántartásában nem szerepel.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 99/D. § (3)

Jegyzı

A névjegyzékbe való felvételrıl, illetıleg annak
elutasításáról haladéktalanul értesíti a
kérelmezıt.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 99/D. § (4)

Jegyzı

A választás évének május 10. napjáig továbbítja
a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelı központi szerv részére az

1997. évi C. törvény 99/D. § (5)

Jegyzı

Európai Unió más tagállamai (3) bekezdés
szerint névjegyzékbe vett állampolgárainak
következı adatait:
a) a kérelmezı családi és utónevét,
b) a kérelmezı személyi azonosítóját,
c) a kérelmezı születési helyét,
d) a kérelmezı magyarországi lakóhelyét,
e) a kérelmezı állampolgárságát,
f) azt a települést, szavazókört vagy
választókerületet, amelynek névjegyzékében a
kérelmezı az állampolgársága szerinti
államban legutoljára szerepelt.
(K-V-MJV-FK)
A választójogukat külföldön gyakorló
választópolgárok nyilvántartásában szereplı
választópolgárokat a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi hivatalától
folyamatosan kapott adatszolgáltatás alapján
a) nem veszi fel a névjegyzékbe, illetıleg
b) törli a névjegyzékbıl, és errıl magyarországi
lakcímén haladéktalanul értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 99/G. § (1)

Jegyzı

Az Országos Választási Irodától kapott értesítés
alapján az Európai Unió más tagállamának azon
állampolgárát, aki az Európai Unió más
tagállamában jelezte, hogy ott kíván szavazni,
törli a névjegyzékbıl és errıl magyarországi
lakcímén haladéktalanul értesíti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 99/G. § (2)

Jegyzı

Felelıs a választási iroda tagjainak feladataik
ellátására való felkészítéséért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 2. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles részt venni a választási felkészítésen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 2. §

Választási Iroda tagja

Ellátja a választás elıkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos szervezési
feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § a)

Választási Iroda

Gondoskodik a választópolgárok
tájékoztatásáról, választási információs
szolgálatot mőködtet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § b)

Választási Iroda

Ellátja a választási bizottságok titkársági
feladatait, döntésre elıkészíti a választási
bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, a
benyújtott jogorvoslati kérelmeket továbbítja az
azok elbírálására hatáskörrel rendelkezı
szervekhez.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § c)

Választási Iroda

Biztosítja a választási bizottságok mőködésének
és a szavazás lebonyolításának tárgyi és
technikai feltételeit, megszervezi a választási
szervek tagjainak oktatását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § d)

Választási Iroda

Gondoskodik a választási iratok kezelésérıl,
biztonságos ırzésérıl, illetıleg
megsemmisítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § e)

Választási Iroda

A választási infrastruktúra mőködésének
összehangolása és a választás informatikai
lebonyolításában résztvevık felkészítése céljából
ellátja az igazgatási és informatikai próbákkal
kapcsolatos feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § f)

Választási Iroda

Az adatvédelem és az informatikai biztonság
követelményeinek biztosításával, feladatkörében
eljárva mőködteti a választás lebonyolításához
szükséges választási információs rendszereket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § g)

Választási Iroda

A technikai háttér megteremtésével segítséget
nyújt a szavazatok összesítéséhez, a választás
eredményének megállapításához.
(K-V-MJV-FK-F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 3. § h)

Választási Iroda

Legkésıbb a választás kitőzését követı 5. napon
- helyben szokásos módon - közzéteszi, valamint
a központi körzetesítı rendszerbe rögzíti a
kijelölt szavazókör címét.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § a)

Helyi Választási Iroda

Kihirdeti a névjegyzék közszemlére tételének
idıpontját, és közszemlére teszi a névjegyzéket.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § b)

Helyi Választási Iroda

Közleményt ad ki a szavazás helyérıl és
idejérıl, a szavazás módjáról.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § c)

Helyi Választási Iroda

Értesítı megküldésével tájékoztatja a
választópolgárokat a névjegyzékbe való
felvételükrıl, valamint a szavazás idıpontjáról és
helyérıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § d)

Helyi Választási Iroda

Megküldi a választópolgárok részére az
ajánlószelvényt.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § e)

Helyi Választási Iroda

Tájékoztatja a választópolgárokat a
külképviseleti névjegyzékbe vétellel és a

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § f)

Helyi Választási Iroda

külképviseleti szavazással kapcsolatos
tudnivalókról.
(K-V-MJV-FK)
Ellátja az igazolással kapcsolatos ügyintézést.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § g)

Helyi Választási Iroda

Megszervezi a mozgásukban korlátozott
választópolgárok mozgóurnás szavazását.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § h)

Helyi Választási Iroda

Gondoskodik a központi nyomtatványok
átvételérıl a területi választási iroda (a
továbbiakban: TVI) által megjelölt helyen és
idıben, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli
feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülı
nyomtatványok elıállításáról.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § i)

Helyi Választási Iroda

Fogadja a központilag - szavazókörönként összeállított szállítódobozokat, tartalmukat
tételesen ellenırzi, elhelyezi bennük a jelszót
tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a
szavazás napjáig történı megırzésükrıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § j)

Helyi Választási Iroda

Felvezeti a Választási Irodakönyvekre a
szavazóköri azonosítót és a szavazókörök egyéb
adatait.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § k)

Helyi Választási Iroda

A szavazást megelızı napon elıkészíti és
tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja a
szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) elnökei
vagy helyetteseik részére a szavazás
lebonyolításához szükséges nyomtatványokat,
iratokat, bélyegzıt és egyéb kellékeket.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § l)

Helyi Választási Iroda

Biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai
feltételeket, valamint a szavazóhelyiségek
felszerelését.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § m)

Helyi Választási Iroda

A választás kitőzéséig a szavazóköri beosztást
érintı változás esetén megfelelıen módosítja a
szavazóköri beosztást, és gondoskodik a
változásoknak a központi szavazóköri
nyilvántartáson történı átvezetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) a)

Jegyzı

Gondoskodik a névjegyzék összeállításáról, egy
példányban történı kinyomtatásáról, mely nem
tartalmazza a választópolgárok személyi
azonosítóját; a közszemlére tételre a névjegyzék
e példánya szolgál, melyrıl a Ve. 45. § (2)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) b)

Jegyzı

bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz másolatot
kell készíteni.
(K-V-MJV-FK)
Gondoskodik az értesítık elkészítésérıl és
azoknak az ajánlószelvényekkel együtt történı
borítékolásáról.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) c)

Jegyzı

A névjegyzék és az értesítık technikai
elkészítésével, valamint az értesítık és
ajánlószelvények borítékolásával megbízhat
másik HVI-t, a regionális államigazgatási
hivatalt vagy a KEKKH-t.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) d)

Jegyzı

A szavazás napját megelızı második nap 16
óráig gondoskodik a névjegyzék folyamatos
vezetésérıl, a névjegyzékbe való felvételrıl és az
abból való törlésrıl szóló értesítık elkészítésérıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) e)

Jegyzı

Dönt az uniós választópolgár névjegyzékbe való
felvétel iránti kérelmérıl, az uniós
választópolgárt a névjegyzékbe vételrıl értesítı
megküldésével, a névjegyzékbe vétel
elutasításáról a határozat kézbesítésével
haladéktalanul értesíti, a névjegyzékbe vett uniós
választópolgár adatait továbbítja a KEKKH-nak.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) f)

Jegyzı

Dönt az uniós választópolgárnak a
névjegyzékbıl való törlése iránti kérelmérıl,
errıl értesíti a kérelmezıt, a névjegyzékbıl törölt
uniós választópolgár adatait továbbítja a
KEKKH-nak.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) g)

Jegyzı

Az OVI-tól kapott értesítés alapján törli a
névjegyzékbıl az Európai Unió más
tagállamában névjegyzékbe vett magyar
választópolgárokat, döntésérıl értesíti az
érintetteket.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) h)

Jegyzı

Dönt a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
iránti kérelemrıl, döntésérıl - névjegyzékbe
vétel esetén a külképviseleti szavazás helyérıl és
idejérıl szóló tájékoztató megküldésével
egyidejőleg - értesíti a kérelmezıt; a
külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgárt törli a névjegyzékbıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) i)

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgár kérésére a magyarországi

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) j)

Jegyzı

szavazást megelızı 16. napig módosítja a
külképviseleti szavazás helyét, vagy törli a
választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbıl
és visszaveszi a lakcíme szerinti névjegyzékre.
(K-V-MJV-FK)
Gondoskodik a külképviseleti névjegyzék
továbbvezetésérıl a szavazás napját megelızı 8.
napig.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) k)

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzékbe vétellel
kapcsolatos jogorvoslat esetén döntésérıl
haladéktalanul értesíti a választópolgárt.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) l)

Jegyzı

Kiadja az informatikai rendszerbıl elıállított
igazolást, törli a névjegyzékbıl az igazolást kérı
választópolgárokat, egyidejőleg felveszi ıket az
informatikai rendszerben vezetett T jegyzékre.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) m)

Jegyzı

Azt a választópolgárt, akit a névjegyzékbıl
igazolás kiadása miatt törölt, a választást
megelızı 3. napig kérelmére egy alkalommal
visszaveszi a névjegyzékre, felveszi az F
jegyzékre, valamint bevonja a számára korábban
kiadott igazolást.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) n)

Jegyzı

Az igazolással szavazni kívánó választópolgárt
felveszi a kijelölt szavazókör névjegyzékére és
az informatikai rendszerben vezetett F jegyzékre,
valamint bevonja az igazolást.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) o)

Jegyzı

Bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a
közszemlére tett névjegyzék másolatát átadja az
arra jogosult igénylınek.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) p)

Jegyzı

Fogadja az SZSZB-kbe megbízott tagok
bejelentését, gondoskodik eskütételükrıl, a
helyben szokásos módon közzéteszi az SZSZB-k
tagjainak és a HVI vezetıjének nevét, valamint a
HVI hivatali helyiségének címét.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) q)

Jegyzı

Biztosítja az SZSZB-k tagjainak szakmai
felkészítését.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) r)

Jegyzı

A napközbeni részvételi jelentések adatainak
telefonos adattovábbításához a
jegyzıkönyvvezetık számára azonosító
jelszavakat ad ki.

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) s)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
A szavazást megelızı második napon 16 óráig
gondoskodik a személyi adatokban és a
lakcímekben bekövetkezett változások
feldolgozásáról, továbbá a névjegyzéket érintı
választási iratok és értesítések maradéktalan
átvezetésérıl az informatikai rendszerben.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) t)

Jegyzı

A szavazást megelızı második nap 16 órát
követıen gondoskodik a névjegyzék
szavazókörbe kerülı példányának
kinyomtatásáról, a kinyomtatott névjegyzéket az
utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel
hitelesíti; a HVI vezetıje a névjegyzék
kinyomtatásával megbízhat másik HVI-t, a
regionális államigazgatási hivatalt vagy a
KEKKH-t.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) u)

Jegyzı

A szavazást megelızı nap 16 órát követıen
értesíti az OVI vezetıjét a szavazókörökbe
kerülı névjegyzék példány hitelesítésének
megtörténtérıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) v)

Jegyzı

Megszervezi a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozását és továbbítását.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 7. § (2) w)

Jegyzı

Közremőködik a szavazóhelyiség szabályszerő
berendezésében.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) a)

Jegyzıkönyvvezetı

gondoskodik a névjegyzék, a visszautasítottak
jegyzéke, a mozgóurnát kérık jegyzéke
vezetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) b)

Jegyzıkönyvvezetı

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30
órakor adatot szolgáltat a HVI részére a
szavazókörben megjelent választópolgárok
számáról.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) c)

Jegyzıkönyvvezetı

A szavazás közben történt rendkívüli
eseményrıl kiállított jegyzıkönyv másolatát
haladéktalanul továbbítja a HVI vezetıjéhez.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) d)

Jegyzıkönyvvezetı

Teljes körően kitölti és - a HVI vezetıjének
utasítása szerint telefonon, telefaxon vagy az
adatlapok szállításával - azonnal továbbítja az
adatlapot, illetıleg annak adattartalmát a HVIhez.

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) e)

Jegyzıkönyvvezetı

(K-V-MJV-FK)
Közremőködik a szavazóköri jegyzıkönyv
kiállításában.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) f)

Jegyzıkönyvvezetı

Közremőködik a szavazóköri jegyzıkönyv, a
szavazás közben történt rendkívüli eseményrıl
kiállított jegyzıkönyvek, valamint az SZSZB
határozatai másolatainak elıállításában és az
SZSZB megbízott tagjai részére történı
átadásában.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) g)

Jegyzıkönyvvezetı

Közremőködik a szavazóurnáknak, a
szavazóköri jegyzıkönyveknek, valamint az
egyéb választási iratoknak HVI hivatali
helyiségébe történı szállításában.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1) h)

Jegyzıkönyvvezetı

A 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (1)
bekezdésben foglalt feladatokon túl:

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (2)

A kijelölt szavazókör
SZSZB-je mellett mőködı
jegyzıkönyvvezetı

Biztosítja az SZSZB-k mőködésének és a
szavazás menetének törvényes feltételeit.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (3) a)

Helyi Választási Iroda

Fogadja és - ellenırzést követıen - az
informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a
szavazókörökbıl érkezett napközbeni részvételi
adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli
eseményekrıl kiállított jegyzıkönyveket.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (3) b)

Helyi Választási Iroda

Fogadja és - ellenırzést követıen - az
informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a
hibátlan adatlapokat; amennyiben adathiány van
az adatlapon, vagy az adatrögzítés során a
rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát
jelzett, a HVI vezetıje azonnal intézkedik az
adatlap javításáról és ezt követı rögzítésérıl; a
javítást a HVI az adatlapot kiállító
jegyzıkönyvvezetıvel egyetértésben végzi.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (3) c)

Helyi Választási Iroda

a) gondoskodik - a segédlista felhasználásával az F jegyzék kézi továbbvezetésérıl,
b) a szavazás befejezését követıen a
névjegyzéket az utolsó sorszám után
következı sor áthúzásával lezárja, felvezeti a
névjegyzékre a zárásig felvettek, valamint a
névjegyzéken a záráskor szereplı
választópolgárok számát, valamint aláírásával
és lebélyegzéssel hitelesíti.
(K-V-MJV-FK)

Fogadja a szavazóköri jegyzıkönyveket, azokat
jogi és számszaki szempontból ellenırzi, és
haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendıket
(számítógépes adatfeldolgozásra a
jegyzıkönyvek 1. példánya szolgál); a HVI a
hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzıkönyvre
felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzıkönyv
javítását követıen intézkedik az adatok
informatikai rendszerbeli korrekciójáról is.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (3) d)

Helyi Választási Iroda

Fogadja a szavazóurnákat és az F lapokat,
azokat ellenırzi, és elvégzi az adatbeviteli
teendıket.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 8. § (3) e)

Helyi Választási Iroda

Gondoskodik az SZSZB-ktıl átvett választási
iratok biztonságos tárolásáról.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 9. § a)

Helyi Választási Iroda

A szavazóköri jegyzıkönyvek 1. példányait a
TVI vezetıje által meghatározott rend szerint,
legkésıbb a szavazást követı nap 14.00 óráig a
megadott helyre továbbítja.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 9. § b)

Helyi Választási Iroda

A szavazást követı 3 napon keresztül biztosítja
a szavazóköri jegyzıkönyvek 2. példányának
nyilvánosságát, majd azokat 90 nap, illetve
jogorvoslat esetén - a 90 napot meghaladó
elbírálást követıen - az ügy jogerıs lezárása után
irattározza.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 9. § c)

Helyi Választási Iroda

Ellenırzi a névjegyzékbe többször vagy
jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat
eredményét jelenti a TVI-nek; szükség esetén
ismételt egyeztetést végez.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 9. § d)

Helyi Választási Iroda

Az F és a T jegyzéket az informatikai
rendszerbıl kinyomtatja és a választási iratok
között megırzi.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 9. § e)

Helyi Választási Iroda

A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban a
szavazást követı 90. napig megırzi; a szavazást
követı 90. nap után a választási iratokat - a
jegyzıkönyvek kivételével - megsemmisíti.
(K-V-MJV-FK)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 9. § f)

Helyi Választási Iroda

Az illetékességi területéhez tartozó HVI-k
tevékenységének irányításához, illetıleg
feladataik végrehajtásának ellenırzéséhez az
illetékes OEVI vezetıjének közremőködését

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 13. § (1)

Fıjegyzı

igénybe veheti.
(F-M)
A választási informatikai feladatokat a
regionális államigazgatási hivatal
közremőködésével látja el.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 13. § (2)

Területi Választási Iroda

Fogadja a területi választási bizottságba (TVB)
megbízott tagok bejelentését, gondoskodik
eskütételükrıl, a fıvárosi, megyei közgyőlés
hivatalos lapjában közzéteszi a TVB tagjainak és
a TVI vezetıjének nevét, valamint a TVB és a
TVI hivatali helyiségének címét.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 14. § (1)

Területi Választási Iroda

Ellenırzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k
tevékenységét, oktatást szervez, az OEVI- és a
HVI-vezetık részére szakmai utasításokat adhat.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 14. § (2) a)

Fıjegyzı

A választási logisztikai rendszerre alapozva
meghatározza a központi nyomtatványok
elosztásának és a helyi készítéső nyomtatványok
elıállításának, szállításának és átvételének
rendjét.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 14. § (2) b)

Fıjegyzı

Felügyeli a szavazókörökbe kerülı
névjegyzékpéldányok hitelesítésének és
kinyomtatásának megtörténtérıl szóló értesítések
rendszerének használatát.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 14. § (2) c)

Fıjegyzı

Elkészíti az üzemzavar esetére irányadó
intézkedési tervet.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 14. § (2) d)

Fıjegyzı

Kiadja a szavazóköri jegyzıkönyvek
továbbításával kapcsolatos utasítását.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 14. § (2) e)

Fıjegyzı

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 14. § (2) f)

Fıjegyzı

Felügyeli az F jegyzékek, a napközbeni
részvételi jelentések, az adatlapok és a
szavazóköri jegyzıkönyvek feldolgozásának,
valamint a szavazóköri jegyzıkönyvek
továbbításának megszervezését.
(F-M)
Felügyeli az informatikai rendszer napközbeni
részvételi jelentésekhez kapcsolódó és
szavazatösszesítı funkcióinak használatát.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 15. § a)

Területi Választási Iroda

Gondoskodik az üzemzavar elhárításáról,
szükség esetén gondoskodik a
tartalékmegoldások alkalmazásáról, és errıl

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 15. § b)

Területi Választási Iroda

tartalékmegoldások alkalmazásáról, és errıl
tájékoztatja az OVI vezetıjét.
(F-M)
A központi tájékoztató rendszer adatainak
segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 15. § c)

Területi Választási Iroda

Ellátja a szavazóköri jegyzıkönyvek 1.
példányainak fogadásával és az OVI-hoz történı
továbbításával kapcsolatos feladatokat.
(F-M)

6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet 16. §

Területi Választási Iroda

Ellátja az Európai Parlament tagjai 2009. évi
választása költségeinek elszámolásával és belsı
ellenırzésével kapcsolatos feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

7/2009. (II. 25.) ÖM rendelet

Helyi Választási Iroda
Területi Választási Iroda

Választások - helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, kisebbségi
önkormányzati képviselık választása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Megállapítja az egyéni választókerületek
sorszámát és területét a választás évének január
1-jei lakosságszáma alapján.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 102. § (1)

Jegyzı

Dönt a kifogás elbírálásáról, ha a településen
belül az egyéni választókerületeket úgy
alakították ki, hogy az egyes választókerületek
lakosságának a száma aránytalan.
(F-M)

1997. évi C. törvény 102. § (2)

Fıjegyzı

Felelıs a választási iroda tagjainak
felkészítéséért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles részt venni a választási felkészítésen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (2)

Választási Iroda tagja

Ellátja a választás elıkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos szervezési
feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) a)

Választási Iroda

Gondoskodik a választópolgárok
tájékoztatásáról, ellátja az egyéb tájékoztatási
feladatokat, választási információs szolgálatot
mőködtet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) b)

Választási Iroda

Ellátja a választási bizottságok titkársági
feladatait, döntésre elıkészíti a választási

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) c)

Választási Iroda

bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Biztosítja a választási bizottságok mőködésének
és a szavazás lebonyolításának tárgyi, technikai
feltételeit, megszervez a választási szervek
tagjainak oktatását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) d)

Választási Iroda

Gondoskodik a választási iratok kezelésérıl,
biztonságos ırzésérıl, továbbá a levéltárnak
történı átadásáról, illetıleg megsemmisítésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) e)

Választási Iroda

A választási infrastruktúra mőködésének
összehangolása, illetve a választás informatikai
lebonyolításában részt vevık felkészítése
céljából ellátja az igazgatási és informatikai
próbákkal kapcsolatos feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) f)

Választási Iroda

Az adatvédelem és az informatikai biztonság
követelményeinek biztosításával, feladatkörében
eljárva mőködteti a választás lebonyolításához
szükséges számítógépes rendszereket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) g)

Választási Iroda

A technikai háttér megteremtésével segítséget
nyújt a szavazatok összesítéséhez, a választási
eredmény megállapításához.
(K-V-MJV-FK-F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (3) h)

Választási Iroda

Dönt arról, hogy helyben, másik HVI, a
közigazgatási hivatal vagy a BM KH
közremőködésével állítja elı a névjegyzéket.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (7)

Jegyzı

Számítógépet használ a Zárólap rögzítéséhez, a
szavazáson megjelentek számának napközbeni
jelentésénél a szavazóköri adatok jelentéséhez és
összesítéséhez, az adatlapok és a jegyzıkönyvek
rögzítéséhez és ellenırzéséhez, valamint a
névjegyzékbe kétszer vagy jogosulatlanul
felvettek adatainak ellenırzéséhez.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (8)

Helyi Választási Iroda

A 29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (8)
bekezdésben említett adatfeldolgozási feladatok
mellett feldolgozza a névjegyzékbıl igazolás
kiadása miatt törölt választópolgárok jegyzékét
(a továbbiakban: T jegyzék) és a névjegyzékbe
igazolás alapján felvett választópolgárok
jegyzékét (a továbbiakban: F jegyzék), továbbá
más, a választás számítógépes rendszerének
mőködtetésével kapcsolatos feladatot is ellát.
(V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. § (9)

Okmányirodával rendelkezı
település Helyi Választási
Irodája

Különbözı színő értesítık megküldésével
tájékoztatja a választójoggal rendelkezı
személyeket a névjegyzékbe, illetıleg a
kisebbségi választói jegyzékbe történt
felvételükrıl, valamint a szavazás helyérıl és
idejérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) a)

Helyi Választási Iroda

Közleményt ad ki a szavazás helyérıl és
idejérıl, a jelöltekrıl, a szavazás módjáról, a
választás eredményérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) b)

Helyi Választási Iroda

Elıkészíti a helyi választási bizottság (a
továbbiakban: HVB), illetıleg szükség esetén a
szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban:
SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását,
gondoskodik eskütételükrıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) c)

Helyi Választási Iroda

A helyben szokásos módon közzéteszi a HVB
és az SZSZB-k tagjainak és a HVI vezetıjének
nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali
helyiségének címét.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) d)

Helyi Választási Iroda

Ellátja a jelölı szervezetek és a jelöltek
bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) e)

Helyi Választási Iroda

Megszervezi a mozgásukban gátolt
választópolgárok mozgóurnás szavazását
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) f)

Helyi Választási Iroda

Gondoskodik a TVI által megjelölt helyen és
idıben a központi nyomtatványok átvételérıl, az
ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok
ellátásáról, valamint a helyben készülı
nyomtatványok elıállításáról
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) g)

Helyi Választási Iroda

Fogadja a központilag - szavazókörönként összeállított szállítódobozokat, tartalmukat
ellenırzi, elhelyezi bennük a jelszót tartalmazó
lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás
napjáig történı megırzésükrıl
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) h)

Helyi Választási Iroda

A szavazást megelızı napig - a szavazólapokkal
megegyezı módon - kitölti az adatlapok és a
jegyzıkönyvek jelöltekre, listákra vonatkozó
adatait, valamint felvezeti azokra a szavazóköri
azonosítót, amihez felhasználja az OEVI által
rendelkezésére bocsátott jegyzıkönyv-kitöltési

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) i)

Helyi Választási Iroda

mintát, valamint a szavazóköri azonosítók
jegyzékét
(K-V-MJV-FK)
A szavazást megelızı napon elıkészíti és
átvételi elismervénnyel átadja az SZSZB elnökei
vagy helyetteseik részére a szavazás
lebonyolításához szükséges nyomtatványokat,
iratokat, bélyegzıt és egyéb kellékeket.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) j)

Helyi Választási Iroda

Értesíti az SZSZB-ket a szavazólap elkészülte
utáni változásokról.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) k)

Helyi Választási Iroda

Biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai
feltételeket, valamint a szavazóhelyiségek
felszerelését, lehetıség szerint gondoskodik a
szavazóhelyiségek akadálymentesítésérıl a
szavazás napjára.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (1) l)

Helyi Választási Iroda

Folyamatosan figyelemmel kíséri a szavazóköri
beosztást érintı változásokat, a szavazókörök
kialakítását azoknak megfelelıen módosítja a
választás kitőzéséig, és - az okmányiroda vagy a
TVI közremőködésével - gondoskodik a
központi szavazóköri nyilvántartás naprakésszé
tételérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) a)

Jegyzı

Gondoskodik a névjegyzék/kisebbségi választói
jegyzék összeállításáról, folyamatos vezetésérıl,
valamint a választójoggal nem rendelkezı
nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék
kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) b)

Jegyzı

Legkésıbb a beérkezését követı napon dönt a
névjegyzékbıl/kisebbségi választói jegyzékbıl
való kihagyás vagy a névjegyzékbe/kisebbségi
választói jegyzékbe való felvétel miatti
kifogásról. Elutasító döntése esetén a kifogást
haladéktalanul, legkésıbb a beérkezését követı
napon továbbítja a bírósághoz.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) c)

Jegyzı

Fogadja a HVB megbízott tagjainak
bejelentését.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) d)

Jegyzı

Biztosítja az SZSZB-k és az SZSZB-k mellett
mőködı jegyzıkönyvvezetık szakmai
felkészítését.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) e)

Jegyzı

Elıterjeszti a HVB részére a polgármester, a
kislistás, illetıleg az egyéni választókerületi,
valamint a kisebbségi szavazólap tervezetét
annak adattartalmának jóváhagyása céljából.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) f)

Jegyzı

Értesíti az okmányirodát a jelölt kiesésérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) g)

Jegyzı

A szavazást megelızı nap 16 órakor
szavazókörönként lezárja és hitelesíti a
névjegyzékeket, kitölti a Zárólap címő
bizonylatot, s annak adatait rögzíti.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) h)

Jegyzı

Megszervezi a napközbeni jelentések, az
adatlapok és a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozását és továbbítását, figyelemmel az
OEVI és a TVI vezetıjének rendelkezésére.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 3. § (2) i)

Jegyzı

További feladatai a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napja elıtt:
a) közleményt bocsát ki a névjegyzék
közszemlére tételének idejérıl, és
közszemlére teszi a névjegyzéket,
b) az értesítıvel együtt megküldi a
választópolgárok részére az
ajánlószelvényeket,
c) közzéteszi a jelöltállításhoz szükséges
ajánlások számát,
d) ellátja a jelöltajánlás ellenırzésével, valamint
a kompenzációs listák bejelentésével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
e) a kompenzációs listák nyilvántartásba vételét
követıen haladéktalanul kezdeményezi a
HVB-nél a kompenzációs listák sorszámának
kisorsolását.
f) a helyben szokásos módon, legkésıbb a
választás kitőzését követı 5. napon
közzéteszi, valamint az OVI részére
elektronikusan, a központi körzetesítı
rendszerbe történı rögzítés útján megküldi
annak a szavazókörnek a címét, ahol az
igazolással rendelkezık, valamint azok a
választópolgárok szavazhatnak, akiknek a
lakcíme csak a település megnevezését
tartalmazza.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 4. § (1)

Helyi Választási Iroda

További feladatai a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napja elıtt:
a) kiadja az igazolást, törli a névjegyzékbıl az

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 4. § (2)

Jegyzı

igazolást kérı választópolgárokat, egyidejőleg
felveszi ıket a T jegyzékre,
b) felveszi a névjegyzékbe az igazolással
szavazni kívánó választópolgárokat,
egyidejőleg felveszi ıket az F jegyzékre,
c) fogadja az SZSZB-k megbízott tagjainak
bejelentését,
d) a jelölt, jelölı szervezet által bejelentett igény
alapján, díjfizetés ellenében a közszemlére tett
névjegyzék másolatát átadja,
e) a szavazást megelızı nap 16 órakor lezárja a
T és az F jegyzékeket, s azokat
adatfeldolgozásra továbbítja,
f) megszervezi az F jegyzékek feldolgozását és
továbbítását, figyelemmel az OEVI és a TVI
vezetıjének rendelkezésére.
(K-V-MJV-FK)
További feladata a települési kisebbségi
önkormányzati képviselık választásán a
szavazás napja elıtt, hogy a választás kitőzésérıl
nyomtatványt állít ki, s azt adatfeldolgozásra
továbbítja az okmányirodába.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 5. § (1)

Helyi Választási Iroda

További feladata a települési kisebbségi
önkormányzati képviselık választásán a
szavazás napja elıtt:
a) tájékoztatja más település helyi választási
bizottságát, hogy a jelöltként ott bejelentett
személy szerepel-e a kisebbségi választói
jegyzékben,
b) a jelöltek nyilvántartásba vételét követıen
haladéktalanul kezdeményezi a HVB-nél a
jelöltek szavazólapon elfoglalt helye
sorrendjének kisorsolását.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 5. § (2)

Jegyzı

A szavazás napján mindkét választásra
vonatkozó feladatai:
a) közremőködik a szavazóhelyiség
szabályszerő berendezésében,
b) gondoskodik a névjegyzék/kisebbségi
választói jegyzék és a mozgóurnát kérık
jegyzéke továbbvezetésérıl, a
visszautasítottak jegyzékének vezetésérıl,
c) adatokat szolgáltat a napközbeni tájékoztató
rendszerhez,
d) a szavazás közben történt rendkívüli
eseményrıl kiállított jegyzıkönyvet
továbbítja a HVI vezetıjéhez,
e) kiállítja és továbbítja a polgármesteri,
fıpolgármesteri, megyei/fıvárosi közgyőlési,
valamint - kisebbségenként - a kisebbségi
adatlapot, illetıleg annak adattartalmát,
f) közremőködik a szavazóköri jegyzıkönyvek

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 6. § (1)

SzSzB mellett mőködı
jegyzıkönyvvezetı

kiállításában,
g) közremőködik a jegyzıkönyvek, valamint az
egyéb választási iratoknak a HVI székhelyére
történı szállításában.
(K-V-MJV-FK)
A szavazás napján mindkét választásra
vonatkozó feladatai:
a) biztosítja az SZSZB-k mőködésének és a
szavazás menetének törvényes feltételeit,
b) fogadja a szavazókörökbıl érkezett
napközbeni adatokat, valamint az adatlapokat,
azokat ellenırzi és elvégzi az adatbeviteli
teendıket,
c) fogadja a szavazóköri jegyzıkönyveket, és
elvégzi az adatbeviteli teendıket,
d) jelenti az OEVI útján a TVI vezetıje részére
a területén történt rendkívüli eseményeket,
e) az OEVI vezetıjének eltérı intézkedéséig
vezetıi ügyeletet tart.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 6. § (2)

Helyi Választási Iroda

A póttagok vagy más SZSZB tagjai közül
kiegészíti az SZSZB-t, ha tagjainak száma
kevesebb, mint öt - a település szintő lakcímmel
rendelkezı választópolgárok szavazására kijelölt
szavazókör SZSZB-je esetén hét - fı.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 6. § (3)

Jegyzı

További feladatai a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napján:
a) gondoskodik az F jegyzék továbbvezetésérıl,
b) közremőködik a jegyzıkönyvek másolatainak
és a hozzájuk tartozó határozatoknak, a
szavazás közben elıfordult fontosabb
eseményekrıl, illetıleg az SZSZB elnökének
a rend fenntartása érdekében tett
intézkedéseirıl szóló jegyzıkönyveknek a
jelöltek jelen lévı képviselıi részére történı
átadásában.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 7. § (1)

SzSzB mellett mőködı
jegyzıkönyvvezetı

További feladata a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napján, hogy az ajánlószelvényeket,
valamint az azokról készült technikai
nyilvántartást megsemmisíti.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 7. § (2)

Helyi Választási Iroda

Mindkét választásra vonatkozó feladatai a
szavazás napját követıen:
a) gondoskodik az SZSZB-ktıl átvett
jegyzıkönyvek, valamint az egyéb választási
iratok biztonságos tárolásáról, továbbításáról,
b) a HVB választási eredményt megállapító

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 8. §

Helyi Választási Iroda

döntésének elıkészítéseként tételesen
ellenırzi a polgármesteri, a kislistás, illetıleg
az egyéni választókerületi, valamint a
kisebbségi szavazóköri jegyzıkönyvek és a
számítógépes adatok azonosságát, és annak
eredményérıl jelentést tesz a HVB-nek,
c) gondoskodik a szavazóköri és a HVB által
kiállított jegyzıkönyvek nyilvánosságának
biztosításáról,
d) elıkészíti a megbízólevelek átadását,
e) a választási iratokat (a jegyzıkönyvek
kivételével) a szavazást követı 90. nap utáni
munkanapon - ennél tovább tartó jogorvoslat
esetén az ügy jogerıs lezárását követıen megsemmisíti.
(K-V-MJV-FK)
További feladatai a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napját követıen:
a) a megyei/fıvárosi listás, illetıleg a
fıpolgármesteri szavazóköri jegyzıkönyveket
- az OEVI és a TVI vezetıjének rendelkezése
szerint - haladéktalanul továbbítja a TVI-hez,
b) az F jegyzékeket haladéktalanul
feldolgozásra továbbítja az okmányirodába.
c) ellenırzi a névjegyzékbe kétszer vagy oda
jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat
eredményét jelenti a TVI-nek (szükség esetén
ismételt egyeztetést végez).
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 9. §

Helyi Választási Iroda

További feladata a települési kisebbségi
önkormányzati képviselık választásán a
szavazás napját követıen, hogy a kisebbségi
választói jegyzéket a szavazás eredményének
jogerıssé válását - a jegyzékkel kapcsolatos
jogorvoslat esetén annak elbírálását - követıen
haladéktalanul megsemmisíti.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 10. §

Helyi Választási Iroda

Mindkét választásra vonatkozó feladatai a
szavazás napja elıtt a 29/2006. (V. 30.) BM
rendelet 3. §-ában foglaltakon túl:
a) ellátja a jelölı szervezetek és a jelöltek
számítógépes nyilvántartásával kapcsolatos
teendıket; ennek során figyelemmel kíséri a
szervezet- és jelöltnyilvántartásban lévı
adatok teljességét, hibamentességét. Megteszi
a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból
hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok
javíttatása érdekében,
b) a TVI vezetıjének utasítására figyelemmel
kiadja a napközbeni jelentések, az adatlapok
és a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozásának és továbbításának

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 12. §

Országgyőlési egyéni
választókerületi választási
iroda

végrehajtási szabályairól szóló rendelkezését,
c) az illetékessége alá tartozó okmányirodák
bevonásával gondoskodik a szavazóköri
azonosítókat tartalmazó jegyzék, valamint a
jegyzıkönyv-kitöltési minták kinyomtatott
példányának a HVI vezetık rendelkezésére
bocsátásáról a szavazást megelızı 3. napig,
d) ellátja az adatfeldolgozási feladatokat.
(V-MJV-FK)
További feladatai a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napja elıtt a 29/2006. (V. 30.) BM
rendelet 4. §-ában foglaltakon túl:
a) ellátja a jelöltajánlás ellenırzésével és a
kompenzációs listák számítógépes
nyilvántartásával kapcsolatos teendıket,
b) a TVI vezetıjének utasítására figyelemmel
kiadja a T és az F jegyzékek továbbításának
és feldolgozásának végrehajtási szabályairól
szóló rendelkezését.
(V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 13. §

Országgyőlési egyéni
választókerületi választási
iroda

Feladatai a szavazás napján a 29/2006. (V. 30.)
BM rendelet 6. §-ában és a 7. §-ában foglaltakon
túl:
a) elvégzi a napközbeni és a szavazatösszesítı
rendszerben az elıírt adatfeldolgozási
feladatokat,
b) gondoskodik a szavazatösszesítést
akadályozó zavarok, vészhelyzetek
elhárításáról, szükség szerint intézkedik a
vészhelyzet esetére elıírt tartalékmegoldások
alkalmazásáról, és ezekrıl az intézkedésekrıl
tájékoztatja a TVI, valamint az érintett HVI-k
vezetıjét,
c) a TVI vezetıjének eltérı intézkedéséig
vezetıi ügyeletet tart.
(V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 14. §

Országgyőlési egyéni
választókerületi választási
iroda

Mindkét választásra vonatkozó feladatai a
szavazás napját követıen a 29/2006. (V. 30.)
BM rendelet 8. §-ában foglaltakon túl:
a) ellenırzi a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozásának megtörténtét,
b) az Országos Választási Iroda (a
továbbiakban: OVI) vezetıjének eltérı
tartalmú utasításáig folyamatosan mőködteti a
számítógépes rendszert, és elvégzi az elıírt
adatfeldolgozási feladatokat.
(V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 15. §

Országgyőlési egyéni
választókerületi választási
iroda

Az OEVI illetékességi területéhez tartozó HVIk a 29/2006. (V. 30.) BM rendeletben
meghatározott tevékenységének irányítását,
illetıleg feladataik végrehajtásának ellenırzését

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 16. § (1)

Fıjegyzı

az OEVI vezetıjének közremőködésével végzi.
(F-M)
A választási informatikai feladatokat a
közigazgatási hivatal közremőködésével látja el.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 16. § (1)

Területi Választási Iroda

Dönt a szavazólapok területi szintő
elıállításáról.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 16. § (2)

Fıjegyzı

Mindkét választásra vonatkozó feladatai a
szavazás napja elıtt:
a) ellátja a jelölı szervezetek bejelentésével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a jelölı szervezetek számítógépes
nyilvántartásával kapcsolatos teendıket.
Ennek során figyelemmel kíséri a szervezetnyilvántartásban lévı adatok teljességét,
hibamentességét. Megteszi a szükséges
intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó
adatok pótlása, a hibás adatok javíttatása
érdekében,
c) folyamatosan biztosítja a választás-elıkészítı
rendszerhez való hozzáférést,
d) szükség szerint javaslatot tesz a területi
választási bizottság (a továbbiakban: TVB)
kiegészítésére, gondoskodik a TVB tagjainak
eskütételérıl; a fıvárosi, megyei közgyőlés
hivatalos lapjában közzéteszi a TVB tagjainak
és a TVI vezetıjének nevét, valamint a TVB
és a TVI hivatali helyiségének címét.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 17. § (1)

Területi Választási Iroda

Mindkét választásra vonatkozó feladatai a
szavazás napja elıtt:
a) ellenırzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k
tevékenységét, oktatást szervez, értekezletet
tart, az OEVI- és a HVI-vezetık részére
szakmai utasításokat adhat,
b) gondoskodik a szavazólapok elkészítésérıl,
ha a szavazólapok területi szintő elıállítása
mellett döntött,
c) a választási logisztikai rendszerre alapozva
meghatározza a központi nyomtatványok
elosztásának és a helyi készítéső
nyomtatványok elıállításának, szállításának
és átvételének rendjét,
d) felügyeli a Zárólapok feldolgozását, megteszi
a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból
hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok
javíttatása érdekében,
e) elkészíti a rendkívüli helyzetekre irányadó
intézkedési tervet,
f) kiadja a napközbeni jelentések, az adatlapok
és a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 17. § (2)

Fıjegyzı

feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos
utasítását,
g) felügyeli az adatlapok és a szavazóköri
jegyzıkönyvek feldolgozásának és
továbbításának megszervezését,
h) gondoskodik a választási eljárásban
benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti
kérelmek, valamint az ügyben korábban
benyújtott kifogás, fellebbezés, továbbá az
ügyben hozott határozatok rögzítésérıl.
(F-M)
További feladatai a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napja elıtt:
a) közleményt ad ki a fıpolgármesterjelölt-,
illetve a megyei/fıvárosi listaállításhoz
szükséges ajánlások számáról,
b) ellátja a területi listák, fıpolgármesterjelöltek bejelentésével és nyilvántartásával, az
ajánlások ellenırzésével kapcsolatos
feladatokat,
c) ellátja a területi listák számítógépes
nyilvántartásával kapcsolatos teendıket.
Ennek során figyelemmel kíséri a
jelöltnyilvántartásban lévı adatok teljességét,
hibamentességét. Megteszi a szükséges
intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó
adatok pótlása, a hibás adatok javíttatása
érdekében. Az azonos nevő jelöltek
megkülönböztetésének szükségességére
felhívja a TVB figyelmét,
d) gondoskodik a jelölt- és listaajánlás
informatikai ellenırzı rendszerének
elérhetıségérıl a közigazgatási hivatalban,
e) fogadja a TVB megbízott tagjainak
bejelentését,
f) elıkészíti a területi listák sorsolását.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 18. § (1)

Területi Választási Iroda

További feladatai a helyi önkormányzati
képviselık és polgármesterek választásán a
szavazás napja elıtt:
a) elıterjeszti a TVB részére a megyei/fıvárosi
listás, illetıleg a fıpolgármesteri szavazólap
tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása
céljából,
b) kiadja a T és F jegyzékek feldolgozásával és
továbbításával kapcsolatos utasítást.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 18. § (2)

Fıjegyzı

Feladatai a szavazás napján:
a) felügyeli a napközbeni jelentések
rendszerének és a szavazatösszesítı
rendszernek a használatát,
b) gondoskodik az adatfeldolgozást akadályozó

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 19. § (1)

Területi Választási Iroda

zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség
esetén gondoskodik a tartalékmegoldások
alkalmazásáról, és errıl tájékoztatja az OVI
vezetıjét,
c) a központi tájékoztató rendszer adatainak
segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot,
d) az OVI vezetıjének eltérı intézkedéséig
vezetıi ügyeletet tart.
(F-M)
Ha az SZSZB tagjainak száma kevesebb, mint
öt - a település szintő lakcímmel rendelkezı
választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör
SZSZB-je esetén hét - fı, és a 29/2006. (V. 30.)
BM rendelet 4. § (3) bekezdés szerint az SZSZB
kiegészítésére nincs lehetıség, gondoskodik más
település SZSZB-jének tagjai, póttagjai
megbízásával az SZSZB kiegészítésérıl.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 19. § (2)

Fıjegyzı

Mindkét választásra vonatkozó feladatai a
szavazás napját követıen:
a) az OVI vezetıjének utasítása szerint a
folyamatosan mőködtetett számítógépes
rendszerben elvégzi az elıírt adatfeldolgozási
feladatokat,
b) továbbítja az OVI részére az eredményt
megállapító jegyzıkönyveket,
c) rögzíti a választás eredményét megállapító
döntés ellen benyújtott fellebbezéseket,
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmeket,
valamint az azok alapján hozott határozatokat,
d) elıkészíti a megbízólevelek átadását,
e) a levéltári átadás céljából továbbítja az OVI
részére a szavazóköri jegyzıkönyveket.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 20. §

Területi Választási Iroda

Feladatai a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek választásán a szavazás napját
követıen:
a) átveszi a jegyzıkönyveket, a TVB
döntésének elıkészítéseként tételesen
ellenırzi a megyei/fıvárosi listás, illetıleg a
fıpolgármesteri szavazóköri jegyzıkönyvek
és a számítógépes adatok azonosságát, és
annak eredményérıl jelentést tesz a TVB-nek,
b) az egyéni választókerületi eredményt (a
továbbiakban: EVK-eredmény) megállapító
jegyzıkönyveket csak a levéltári átadás
céljából továbbítja az OVI részére,
c) elıkészíti a megbízólevelek átadását.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 21. §

Területi Választási Iroda

A területi és az országos kisebbségi
önkormányzati képviselık választásával
kapcsolatos feladatok

Feladatai a szavazás napja elıtt:
a) gondoskodik a TVI által megjelölt helyen és
idıben a központi nyomtatványok átvételérıl,
az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok
ellátásáról, valamint a helyben készülı
nyomtatványok elıállításáról,
b) tájékoztatja a HVB-t a szavazólap elkészülte
utáni változásokról,
c) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai
feltételeket, valamint a szavazóhelyiség
felszerelését, gondoskodik - lehetıség szerint
- a szavazás napján a szavazóhelyiség
akadálymentesítésérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 29. § (1)

Helyi Választási Iroda

Feladatai a szavazás napja elıtt:
a) megszervezi a szállítóborítékok továbbítását,
figyelemmel az OEVI és a TVI vezetıjének
rendelkezésére,
b) közremőködik az elektori jegyzék
összeállításában.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 29. § (2)

Jegyzı

Feladatai a szavazás napján:
a) közremőködik a szavazóhelyiség
szabályszerő berendezésében,
b) biztosítja a HVB mőködésének és a szavazás
menetének törvényes feltételeit,
c) gondoskodik a szállítóborítékok
továbbításáról.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 30. § (1)

Helyi Választási Iroda

Jegyzıkönyvvezetıként közremőködik a HVB
munkájában.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 30. § (2)

Jegyzı

Feladatai a szavazás napja elıtt:
a) ellátja a jelölı szervezetek és a területi listák
bejelentésével és nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a jelölı szervezetek és a területi listák
számítógépes nyilvántartásával kapcsolatos
teendıket. Ennek során figyelemmel kíséri a
szervezet- és jelöltnyilvántartásban lévı
adatok teljességét, hibamentességét. Megteszi
a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból
hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok
javíttatása érdekében. Az azonos nevő jelöltek
megkülönböztetésének szükségességére
felhívja a TVB figyelmét,
c) folyamatosan biztosítja a választás-elıkészítı
rendszerhez való hozzáférést,
d) elıkészíti a területi listák sorsolását.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 31. § (1)

Területi Választási Iroda

Feladatai a szavazás napja elıtt:
a) ellenırzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,
oktatást szervez, és a HVI-vezetık részére
szakmai utasításokat adhat,
b) elıterjeszti a TVB részére a területi listás
szavazólap(ok) tervezetét annak
adattartalmának jóváhagyása céljából,
c) gondoskodik a területi listás szavazólapok
elkészítésérıl,
d) a választási logisztikai rendszerre alapozva
meghatározza a központi nyomtatványok
elosztásának és a helyi készítéső
nyomtatványok elıállításának, szállításának
és átvételének rendjét,
e) kiadja a szállítóborítékok továbbításának
végrehajtási szabályairól szóló utasítását,
f) gondoskodik a választási eljárásban benyújtott
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmek,
valamint az ügyben korábban benyújtott
kifogás, fellebbezés, továbbá az ügyben
hozott határozatok rögzítésérıl.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 31. § (2)

Fıjegyzı

Feladatai a szavazás napját követıen:
a) az OVI vezetıjének utasítása szerint a
folyamatosan mőködtetett számítógépes
rendszerben elvégzi az elıírt adatfeldolgozási
feladatokat,
b) átveszi a szállítóborítékokat,
c) továbbítja az OVI részére a területi listás
eredményt megállapító jegyzıkönyveket,
valamint az országos listás választás területi
szintő eredményét megállapító
jegyzıkönyveket,
d) elıkészíti a területi kisebbségi önkormányzati
képviselık megbízóleveleinek átadását.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 32. §

Területi Választási Iroda

Az illetékességi területén a névjegyzék
elkészítése után lakóhelyet létesítı polgár
választójogát a BM KH útján ellenırzi.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 36. § (3)

Jegyzı

Dönt a napközbeni jelentések rendszere
használatának gyakoriságáról és annak módjáról,
a részvételi adatokat nyilvánosságra hozza.
(F-M)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 36. § (4)

Fıjegyzı

Gondoskodik a szavazólapok elıállításáról
települési szintő idıközi választáson.
(K-V-MJV-FK)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 36. § (5)

Jegyzı

Idıközi választással kapcsolatos külön
szabályok

Gondoskodik a szavazólapok elıállításáról az
idıközi fıpolgármester-választáson.
(F)

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 36. § (5)

Fıjegyzı

Választási feladatai tekintetében
a) felelıs a választás pénzügyi tervezéséért,
lebonyolításáért, elszámolásáért,
b) felelıs a pénzeszközök célhoz kötött
felhasználásáért és ellenırzéséért,
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti
kötelezettségvállalási és utalványozási jogot,
valamint felhatalmazást ad az ellenjegyzési
jog gyakorlására,
d) gondoskodik a választás céljára szolgáló
pénzeszközöknek az elkülönített számviteli
kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 1. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A rendelet 1. mellékletében meghatározott
normatív pénzeszközök felhasználása az e
bekezdésben foglaltak szerint történik.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 4. §

Jegyzı, Fıjegyzı

A választás céljára biztosított pénzeszközöket
számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. A
költségvetési szerv a számvitelében a
pénzeszközök felhasználásáról feladatonként
(választásonként) - ezen belül a
többletköltségekrıl és a feladatelmaradásról
fordulónkénti bontásban - számol el, és a
tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás),
valamint a pénzforgalom nélküli tételekrıl (pl.
felosztott költségek) fıkönyvében a választási
feladatokkal kapcsolatos szakfeladaton
nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 5. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A feladattípusú elszámolást az e rendelet 1.
mellékletében feltüntetett normatívák
tekintetében a 2-4. mellékletek szerint kell
elkészíteni. A költségvetési szervet megilletı
pénzügyi fedezet összegét a választás tényadatai
alapján, a 4. § figyelembevételével kell
megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 5. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

A választás második fordulójának napját követı
10 naptári napon belül feladattípusú elszámolást
készít az e rendelet 2. melléklete szerinti
adattartalmú munkalapon.
(K-V-MJV-FK)

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 6. § (1)-(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Dönt a 4. § b)-d) pontjában biztosított
többletköltség, illetve visszatérítés elfogadása
kérdésében és összegében,

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 6. § (4)

Fıjegyzı

ellenırzi és jóváhagyja a HVI, az OEVI és a
regionális államigazgatási hivatal vezetıjének
elszámolását,
elszámolást készít - az e rendelet 3. melléklete
szerinti adattartalommal - a TVI részére
biztosított pénzügyi fedezetrıl a választás
második fordulójának napját követı 30 naptári
napon belül,
összesítı elszámolást készít - az e rendelet 4.
melléklete szerinti adattartalommal - a 2. §
szerint biztosított pénzeszközökrıl a választás
második fordulójának napját követı 3 naptári
napon belül.
(F-M)
Az elszámolásokat kifizetésre felterjeszti az
OVI vezetıje részére.
(F-M)

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 6. § (5)

Fıjegyzı

Az elszámolás elfogadását követı 10 banki
napon belül tesz eleget visszafizetési
kötelezettségének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet 6. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A települési kisebbségi önkormányzati
képviselık választására vonatkozó eltérı
szabályok
A választás évében május 31-ig levél útján
tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezı, október 1. napjáig nagykorúvá váló
magyar állampolgárokat a kisebbségi választói
jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos
tudnivalókról, és megküldi részükre a 11.
melléklet szerinti nyomtatványt.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/E. § (1)
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet I.

Helyi Választási Iroda

Győjtıládát helyez el a polgármesteri hivatal
épületében a kisebbségi választói jegyzékbe való
felvétel iránti kérelmek elhelyezésére,
gondoskodik a győjtıláda biztonságos ırzésérıl,
annak naponkénti ürítésérıl.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (1) b)

Helyi Választási Iroda

Megállapítja a győjtıládában lévı, és a levélben
érkezett kérelmek kezelésével kapcsolatos
technikai szabályokat.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (2) a)

Jegyzı

Július 15-éig folyamatosan, határozattal dönt a
kérelmezı kisebbségi választói jegyzékbe
vételérıl.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/F. § (1),
25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (2) b)

Jegyzı

Gondoskodik a kisebbségi választói jegyzék

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (2) c)

Jegyzı

összeállításáról, folyamatos vezetésérıl,
biztonságos ırzésérıl és megsemmisítésérıl.
(K-V-MJV-FK)
Legkésıbb a beérkezését követı napon dönt a
kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó
döntés miatti kifogásról. Elutasító döntése esetén
a kifogást haladéktalanul, legkésıbb a
beérkezését követı napon továbbítja a helyi
bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróságnak.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (2) d)

Jegyzı

Legkésıbb a beérkezését követı napon dönt a
kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel
miatti kifogásról. Elutasító döntése esetén a
kifogást haladéktalanul, legkésıbb a beérkezését
követı napon továbbítja a helyi bíróságnak,
Budapesten a Pesti Központi Kerületi
Bíróságnak.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (2) e)

Jegyzı

Heti rendszerességgel tájékoztatja az Országos
Választási Irodát a kisebbségi választói
jegyzékben szereplı választópolgárok számáról,
azt hetente nyilvánosságra hozza.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (2) f)

Jegyzı

Ellenırzi a 25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. §
(2) bekezdés f) pontjában foglalt feladat
végrehajtását.
(F-M)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 3. §

Fıjegyzı

A kérelmezı állampolgárságát és választójogát
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint
a választójoggal nem rendelkezı nagykorú
polgárok nyilvántartása alapján ellenırzi.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/F. § (2)
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet 5.
pont

Jegyzı

Fel kell vennie a kérelmezıt a kisebbségi
választói jegyzékbe, ha a kérelem tartalmazza a
115/E. § (4) bekezdésében foglalt adatokat, a
kérelmezı magyar állampolgár és a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezik;
ellenkezı esetben a kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételt meg kell tagadnia.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/F. § (3),
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet 7.
pont

Jegyzı

Haladéktalanul értesíti a kérelmezıt a
kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt
megtagadó határozatáról.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/F. § (4)
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet 8.
pont

Jegyzı

A kisebbségi választói jegyzéket június 1. és
július 15. között településen belül

25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet 9.
pont

Jegyzı

kisebbségenként, egy példányban vezeti. A
választói jegyzék számítógépen is vezethetı. A
jegyzéken a Ve. 13. § (2) bekezdés szerinti
adatokon túl fel kell tüntetni a kisebbség
megnevezését is.
(K-V-MJV-FK)
A választópolgárokat a szavazás helyérıl,
idejérıl és módjáról kisebbségi értesítı
megküldésével tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/G. § (1)

Jegyzı

A kisebbségi választói jegyzékbıl törölnie kell
azt, akit a névjegyzékbıl töröltek.

1993. évi LXXVII. törvény 115/G. § (2)
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet
15. pont

Jegyzı

A kisebbségi választói névjegyzékbe - a
kisebbségi választói jegyzék összeállítása,
továbbvezetése, a kisebbségi értesítık
elkészítése és megküldése során - betekinthet.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/G. § (3)
a)

Helyi Választási Iroda tagja

A kisebbségi választói jegyzékbe történt
betekintésrıl nyilvántartást kell vezetnie.

1993. évi LXXVII. törvény 115/G. § (3)
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet
16. és 17. pont

Jegyzı

A kisebbségi választói jegyzéket a szavazás
eredményének jogerıssé válását - a jegyzékkel
kapcsolatos jogorvoslat esetén annak elbírálását
- követıen haladéktalanul meg kell
semmisítenie.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/G. § (4)
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet
12. pont

Jegyzı

A kisebbségi választói jegyzékbe felvett
kisebbségi választópolgárok számát, mint
közérdekő adatot, nyilvánosságra hozza.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi LXXVII. törvény 115/G. § (5)
25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet
18. pont

Helyi Választási Iroda
vezetıje

A kisebbségi önkormányzati képviselık
választásán a szavazásra az önkormányzati
választásoktól eltérı - az egész településre
vonatkozó - szavazókört kell kialakítania, ha a
településen legalább egy kisebbségi választás
kitőzésének feltétele július 15-én fennáll. A
szavazókört a kisebbségi választói jegyzékbe
történı jelentkezés határidejének elteltével kell
kialakítania, és pótlólag javaslatot tesz a
szavazatszámláló bizottság tagjainak
megválasztására. Amennyiben a
választópolgárok száma a Ve. 10. § (1)
bekezdésében megállapított 1200 fıt
meghaladja, akkor a kialakított szavazókörrel
azonos épületben további szavazókör(öke)t is ki
kell alakítania.

25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet 3.
pont

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
Július 15-ét követıen - amennyiben a
településen ekkor az adott kisebbségi választás
kitőzésének feltétele fennáll - a jegyzéken
szereplı választópolgárokat a II. fejezet szerint
kialakított kisebbségi szavazókörbe sorolja.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet
11. pont

Jegyzı

A kisebbségi választói jegyzékben szereplı
választópolgárok számáról - a kisebbségi
választás kitőzéséig - hetente kitölti a melléklet
2. sz. minta szerinti „Jelentés” nyomtatványt és
azt a hét utolsó munkanapján az országgyőlési
képviselık választásán adatfeldolgozásra kijelölt
okmányirodához továbbítja feldolgozásra. A
jelentést abban az esetben is továbbítani kell, ha
a választói jegyzéke(ke)n szereplık száma az
elızı jelentés óta nem változott vagy nulla.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet
19. pont

Helyi Választási Iroda

A 18. pont szerinti „Jelentés”-t a választáselıkészítı rendszer erre a célra kialakított
funkciója segítségével feldolgozza és továbbítja
az Országos Választási Iroda részére.
(K-V-MJV-FK)

25/2006. (V. 5.) BM rendelet Melléklet
20. pont

Okmányiroda

Választási pénzügyi feladatok - helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek választásával kapcsolatos
pénzügyi feladat- és hatáskörök
Felelıs a választás elıkészítés, szervezés és
lebonyolítás pénzügyi feltételeinek feladatokhoz
kötött meghatározásáért, a pénzeszközök célhoz
kötött felhasználásáért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 1. § (2)
a)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gyakorolja a választás pénzeszközei feletti
kötelezettségvállalási és utalványozási jogot,
valamint felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog
gyakorlására.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 1. § (2)
b)

Jegyzı, Fıjegyzı

Felelıs a választás pénzügyi tervezéséért,
lebonyolításáért, elszámolásáért.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 1. § (2)
c)

Jegyzı, Fıjegyzı

Gondoskodik a választás céljára szolgáló
pénzeszközöknek a számviteli nyilvántartáson

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 1. § (2)
d)

Jegyzı, Fıjegyzı

belüli elkülönített kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Ellátja a HVI-k vezetıinek, valamint az
országgyőlési egyéni választókerületi választási
irodák feladatait is ellátó országgyőlési egyéni
választókerület székhelyén mőködı HVI
vezetıjének, az OEVI többletfeladatok kapcsán
járó személyi juttatásaira vonatkozóan
meghatározott feladatokat.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 1. § (3)

Fıjegyzı

Elıleget folyósít a HVI-k részére a települést
megilletı normatív összegek erejéig, továbbá az
OEVI-k költségeinek fedezetére.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 3. § (1)
b)

Fıjegyzı

A szavazás napját megelızı15. munkanapig
átutalja a 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
megállapított támogatást az illetékes települési
önkormányzatok polgármesteri hivatalai,
valamint körjegyzıség esetén a körjegyzıség
bankszámlájára.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 4. §

Fıjegyzı

Amennyiben az elmaradt feladattal
összefüggésben, annak ismertté válása elıtt
indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás
történt, annak az elszámolásban való
érvényesítését a Hivatal vezetıjének egyetértése
mellett engedélyezheti.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 5. § (2)
c)

Fıjegyzı

A feladattípusú elszámolás elfogadásával egy
idıben dönt és intézkedik a HVI-k vezetıi
részére a díjazások kifizetésérıl.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 5. § (4)

Fıjegyzı

A választás céljára biztosított pénzeszközöket
számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. A
számvitelben a pénzeszközök felhasználásáról ezen belül a többletköltségekrıl és a
feladatelmaradásról - feladatonként számol el, és
a tényleges pénzforgalomról a fıkönyvben a
választási feladatokkal kapcsolatos
szakfeladaton nyilvántartást vezet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 6. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A feladattípusú elszámolást 1-3. és a 11.
mellékletében feltüntetett normatívák
tekintetében a 4-9. melléklet szerint kell
készíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 6. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Feladattípusú elszámolást készít. A
feladattípusú elszámolást, a pénzügyi

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 7. § (1)

Jegyzı

elszámolást segítı program által elıállított és a
4. melléklet szerinti adattartalmú munkalapon
teljesíti a TVI vezetıje részére.
(K-V-MJV-FK)
Elszámolást készít - az 5. melléklet szerinti
adattartalommal - a TVI részére biztosított
pénzügyi fedezetrıl.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 7. § (3)
a)

Fıjegyzı

Összesítı elszámolást készít - a 6. melléklet
szerinti adattartalommal - a 3. § szerint
biztosított pénzeszközökrıl.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 7. § (3)
b)

Fıjegyzı

Dönt az 5. § (2) bekezdésének b) és c), továbbá
d) pontjában biztosított többletköltség, illetve
visszatérítés elfogadása kérdésében és
összegében.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 7. § (3)
c)

Fıjegyzı

A (3) bekezdés szerinti elszámolási
kötelezettségét - a pénzügyi elszámolást segítı
program igénybevételével - teljesíti a Hivatal
vezetıje részére.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 7. § (4)

Fıjegyzı

A választást követıen az e bekezdésben
meghatározott határidın belül köteles az
elszámolást teljesíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 8. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az elszámolás elfogadását követı 8 banki
napon belül eleget tesz visszafizetési
kötelezettségének.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 8. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Továbbutalási kötelezettségét 8 banki napon
belül teljesíti.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 8. § (4)

Fıjegyzı

A HVI belsı ellenırzését a rendelet 8. §-ában
számára meghatározott elszámolási határidıig
köteles elvégezni.
(F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 9. § (1)

Fıjegyzı

A választások pénzügyi kiadásainak
elszámolására és utóellenırzésére a választási
iroda tagjának ad megbízást.
(K-V-MJV-FK-F-M)

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet 9. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı

Idıközi választáson a rendeletben foglaltaktól
eltérıen:
- elıleget kérhet a dologi kiadásokra,
- a feladattípusú elszámolás teljesítése során a
pénzügyi elszámolást segítı programot nem
kell igénybe vennie.

4/2006. (VIII.1.) ÖTM rendelet 10. § b),
d)

Jegyzı

kell igénybe vennie.
(K-V-MJV-FK)
Idıközi választáson a HVI elszámolását melyben a személyi juttatások tételeit is
szerepeltetni kell - a választás napját követı 30
naptári napon belül ellenırzi, jóváhagyja és
kifizetésre felterjeszti a minisztérium részére.
(F-M)

4/2006. (VIII.1.) ÖTM rendelet 10. § e)

Fıjegyzı

Népszavazás - országos
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A névjegyzéket a szavazás napja elıtt 18 nappal
közszemlére teszi. A választópolgárokat a
névjegyzékbe vételükrıl legkésıbb a szavazás
napja elıtti 16. napig kell értesítı
megküldésével tájékoztatnia.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi C. törvény 123. §

Jegyzı

A választási iroda tagjait a feladataik ellátására
fel kell készítenie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Köteles részt venni a választási feladatokra való
felkészítésen.
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (2)

Választási Iroda tagja

Ellátja a népszavazás elıkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos szervezési
feladatokat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) a)

Választási Iroda

Gondoskodik a választópolgárok
tájékoztatásáról, választási információs
szolgálatot mőködtet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) b)

Választási Iroda

Ellátja a választási bizottságok titkársági
feladatait, döntésre elıkészíti a választási
bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, a
benyújtott jogorvoslati kérelmeket továbbítja az
azok elbírálására hatáskörrel rendelkezı
szervekhez.
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) c)

Választási Iroda

Biztosítja a választási bizottságok mőködésének
és a szavazás lebonyolításának tárgyi és
technikai feltételeit, megszervezi a választási
szervek tagjainak oktatását
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) d)

Választási Iroda

Gondoskodik a választási iratok kezelésérıl,
biztonságos ırzésérıl, illetıleg
megsemmisítésérıl

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) e)

Választási Iroda

megsemmisítésérıl
(K-V-MJV-FK-F-M)
A népszavazási infrastruktúra mőködésének
összehangolása és a népszavazás informatikai
lebonyolításában részt vevık felkészítése
céljából ellátja az igazgatási és informatikai
próbákkal kapcsolatos feladatokat
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) f)

Választási Iroda

Az adatvédelem és az informatikai biztonság
követelményeinek biztosításával,
feladatkörükben eljárva mőködteti a
népszavazás lebonyolításához szükséges
választási információs rendszereket.
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) g)

Választási Iroda

A technikai háttér megteremtésével segítséget
nyújt a szavazatok összesítéséhez, a népszavazás
eredményének megállapításához
(K-V-MJV-FK-F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (3) h)

Választási Iroda

Dönt arról, hogy helyben, másik HVI, a
közigazgatási hivatal vagy a KEKKH
közremőködésével állítja elı a névjegyzéket.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (6)

Jegyzı

Számítógépet használ
a) a Ve. 10. § (2) bekezdése szerinti szavazókör
(a továbbiakban: kijelölt szavazókör)
kijelöléséhez, jelentéséhez,
b) a választójogosultság megállapításához,
illetve ellenırzéséhez,
c) az igazolás kiadásához,
d) a névjegyzékbıl igazolás kiadása miatt törölt
választópolgárok jegyzéke (a továbbiakban: T
jegyzék), a névjegyzékbe igazolás alapján
felvett választópolgárok jegyzéke (a
továbbiakban: F jegyzék) és a külképviseleti
névjegyzék vezetéséhez,
e) a névjegyzék továbbvezetéséhez szükséges
segédlista eléréséhez,
f) a külképviseleti névjegyzék adatainak
továbbításához,
g) a szavazóköri azonosítók megismeréséhez,
h) a Zárólap adatainak rögzítéséhez,
i) a rendkívüli események jelentéséhez, a
napközbeni jelentéshez,
j) az adatlapok és a jegyzıkönyvek rögzítéséhez
és ellenırzéséhez, valamint
k) a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul
felvettek adatainak ellenırzéséhez.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (7)

Helyi Választási Iroda

Az 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (7)
bekezdésben meghatározott adatfeldolgozási

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 1. § (8)

Helyi Választási Iroda

feladatok mellett a feldolgozási illetékességébe
tartozó települések helyett - a vészhelyzeti
mőködésre elıírtak szerint - adatfeldolgozási
feladatokat, továbbá más, a választás
számítógépes rendszerének mőködtetésével
kapcsolatos feladatot is ellát.
(V-MJV-FK)
A helyben szokásos módon, legkésıbb a
népszavazás kitőzését követı 5. napon
közzéteszi, valamint a központi körzetesítı
rendszerbe rögzíti a kijelölt szavazókör címét.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) a)

Helyi Választási Iroda

Kihirdeti a névjegyzék közszemlére tételének
idıpontját, és közszemlére teszi a névjegyzéket.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) b)

Helyi Választási Iroda

Értesítı megküldésével tájékoztatja a
választópolgárokat a névjegyzékbe való
felvételükrıl, valamint a szavazás idıpontjáról
és helyérıl.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) c)

Helyi Választási Iroda

Közleményt ad ki a szavazás helyérıl és
idejérıl, a szavazás módjáról.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) d)

Helyi Választási Iroda

Tájékoztatja a választópolgárokat a
külképviseleti névjegyzékbe vétellel és a
külképviseleti szavazással kapcsolatos
tudnivalókról.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) e)

Helyi Választási Iroda

Ellátja az igazolással kapcsolatos ügyintézést.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) f)

Helyi Választási Iroda

Megszervezi a mozgásukban gátolt
választópolgárok mozgóurnás szavazását.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) g)

Helyi Választási Iroda

Gondoskodik a központi nyomtatványok
átvételérıl a TVI által megjelölt helyen és
idıben, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli
feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülı
nyomtatványok elıállításáról.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) h)

Helyi Választási Iroda

Fogadja a központilag - szavazókörönként összeállított szállítódobozokat, tartalmukat
tételesen ellenırzi, elhelyezi bennük a jelszót
tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a
szavazás napjáig történı megırzésükrıl.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) i)

Helyi Választási Iroda

Felvezeti a jegyzıkönyvekre az informatikai
rendszerbıl elıállított lista alapján a szavazóköri

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) j)

Helyi Választási Iroda

rendszerbıl elıállított lista alapján a szavazóköri
azonosítót és a szavazókörök egyéb adatait.
(K-V-MJV-FK)
A szavazást megelızı napon elıkészíti és
tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja a
szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban:
SZSZB) elnökei vagy helyetteseik részére a
szavazás lebonyolításához szükséges
nyomtatványokat, iratokat, bélyegzıt és egyéb
kellékeket, valamint biztosítja a szavazáshoz
szükséges technikai feltételeket, valamint a
szavazóhelyiségek felszerelését.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) k)l)

Helyi Választási Iroda

A népszavazás kitőzéséig a szavazóköri
beosztást érintı változás esetén megfelelıen
módosítja a szavazóköri beosztást, és
gondoskodik a változásoknak a központi
szavazóköri nyilvántartáson történı
átvezetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) a)

Jegyzı

Gondoskodik a névjegyzék összeállításáról,
folyamatos vezetésérıl, a névjegyzékbe való
felvételrıl szóló értesítık elkészítésérıl,
valamint a választójoggal nem rendelkezı
nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék
kezelésérıl.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) b)

Jegyzı

Dönt a külképviseleti névjegyzékbe való
felvétel iránti kérelmekrıl, döntésérıl névjegyzékbe vétel esetén a külképviseleti
szavazás helyérıl és idejérıl szóló tájékoztató
megküldésével egyidejőleg - értesíti a
kérelmezıket; a külképviseleti névjegyzékbe
felvett választópolgárt törli a névjegyzékbıl.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) c)

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgár kérésére a magyarországi
szavazást megelızı 16. napig módosítja a
külképviseleti szavazás helyét, vagy törli a
választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbıl
és visszaveszi a lakcíme szerinti névjegyzékre.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) d)

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzékbe vétellel
kapcsolatos jogorvoslat esetén döntésérıl
haladéktalanul értesíti a választópolgárt
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) e)

Jegyzı

Fogadja az SZSZB-kbe megbízott tagok
bejelentését, gondoskodik eskütételükrıl, a
helyben szokásos módon közzéteszi az SZSZB-

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) f)

Jegyzı

k tagjainak és a HVI vezetıjének nevét,
valamint a HVI hivatali helyiségének címét.
(K-V-MJV-FK)
Biztosítja az SZSZB-k tagjainak szakmai
felkészítését
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) g)

Jegyzı

A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgárok adatait haladéktalanul, de
legkésıbb a szavazást megelızı 8. napig rögzíti
az informatikai rendszerben.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) h)

Jegyzı

Kiadja az informatikai rendszerbıl elıállított
igazolást, törli a névjegyzékbıl az igazolást kérı
választópolgárokat, egyidejőleg felveszi ıket a
T jegyzékre (abban az esetben is, ha a
névjegyzék továbbvezetéséhez helyi
számítógépes programot használ).
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) i)

Jegyzı

Azt a választópolgárt, akit a névjegyzékbıl
igazolás kiadása miatt törölt, a választást
megelızı 3. napig kérelmére egy alkalommal
visszaveszi a névjegyzékre, felveszi az F
jegyzékre, valamint bevonja a számára korábban
kiadott igazolást.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) j)

Jegyzı

Bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a
közszemlére tett névjegyzék másolatát átadja az
arra jogosult igénylınek.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) k)

Jegyzı

A telefonos adattovábbításhoz a
jegyzıkönyvvezetık számára azonosító
jelszavakat ad ki.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) l)

Jegyzı

A szavazást megelızı nap 16 órakor lezárja a
névjegyzéket.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) m)

Jegyzı

A szavazást megelızı nap 16 órakor lezárja a T
és az F jegyzékeket.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) n)

Jegyzı

A TVI vezetıjének rendelkezésére figyelemmel
megszervezi a T és F jegyzékek, a napközbeni
jelentések, az adatlapok és a szavazóköri
jegyzıkönyvek feldolgozását és továbbítását.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (2) o)

Jegyzı

Az 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. §-ban
foglaltakon túl ellátja az adatfeldolgozással
kapcsolatos ellenırzési és vészhelyzeti

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 4. §

Helyi Választási Iroda

kapcsolatos ellenırzési és vészhelyzeti
mőködési feladatokat, valamint közremőködik
az oktatások szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos feladatok ellátásában.
(V-MJV-FK)
Közremőködik a szavazóhelyiség szabályszerő
berendezésében.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) a)

Jegyzıkönyvvezetı

Gondoskodik a visszautasítottak jegyzékének
vezetésérıl, a névjegyzék, a mozgóurnát kérık
jegyzéke és - kijelölt szavazókör esetén - az F
jegyzék továbbvezetésérıl.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) b)

Jegyzıkönyvvezetı

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 órakor
adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben
megjelent választópolgárok számáról a
napközbeni tájékoztató rendszerhez.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) c)

Jegyzıkönyvvezetı

A szavazás közben történt rendkívüli
eseményrıl kiállított jegyzıkönyv másolatát
továbbítja a HVI vezetıjéhez.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) d)

Jegyzıkönyvvezetı

Teljes körően kitölti és - a HVI vezetıjének
utasítása szerint telefonon, telefaxon vagy az
adatlapok szállításával - azonnal továbbítja az
adatlapot, illetıleg annak adattartalmát a HVIhez.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) e)

Jegyzıkönyvvezetı

Közremőködik a szavazóköri jegyzıkönyv
kiállításában.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) f)

Jegyzıkönyvvezetı

Közremőködik a szavazóköri jegyzıkönyv, a
szavazás közben történt rendkívüli eseményrıl
kiállított jegyzıkönyvek, valamint az SZSZB
határozatai másolatainak az SZSZB megbízott
tagjai részére történı átadásában.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) g)

Jegyzıkönyvvezetı

Közremőködik a szavazóurna, a szavazóköri
jegyzıkönyv, valamint az egyéb választási
iratok HVI székhelyére történı szállításában.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (1) h)

Jegyzıkönyvvezetı

Biztosítja az SZSZB-k mőködésének és a
szavazás menetének törvényes feltételeit.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) a)

Helyi Választási Iroda

Fogadja és - ellenırzést követıen - az
informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti
a szavazókörökbıl érkezett napközbeni

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) b)

Helyi Választási Iroda

a szavazókörökbıl érkezett napközbeni
adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli
eseményekrıl kiállított jegyzıkönyveket.
(K-V-MJV-FK)
Fogadja és - ellenırzést követıen - az
informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti
a hibátlan adatlapokat.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) c)

Helyi Választási Iroda

Amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy
az adatrögzítés során a rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett, azonnal
intézkedik az adatlap javításáról és ezt követı
rögzítésérıl.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) c)

Jegyzı

A javítást az adatlapot kiállító
jegyzıkönyvvezetıvel egyetértésben végzi.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) c)

Helyi Választási Iroda

Fogadja a szavazóköri jegyzıkönyveket, azokat
jogi és számszaki szempontból ellenırzi, és
haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendıket
(számítógépes adatfeldolgozásra a
jegyzıkönyvek 1. példánya szolgál); a hibásan
vagy hiányosan kitöltött jegyzıkönyvre felhívja
az SZSZB figyelmét, és a jegyzıkönyv javítását
követıen intézkedik az adatok informatikai
rendszerbeli korrekciójáról is.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) d)

Helyi Választási Iroda

Fogadja a szavazóurnákat és az F jegyzéket,
azokat ellenırzi, és elvégzi az adatbeviteli
teendıket.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) e)

Helyi Választási Iroda

Vezetıi ügyeletet tart az országgyőlési egyéni
választókerületi választási iroda (a
továbbiakban: OEVI) vezetıjének eltérı
intézkedéséig.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. § (2) f)

Helyi Választási Iroda

Az 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 5. §-ban
foglaltakon túl, további feladatként gondoskodik
a szavazatösszesítést akadályozó zavarok,
vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint
intézkedik a vészhelyzet esetére elıírt
tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekrıl
az intézkedésekrıl tájékoztatja a TVI, valamint
az érintett HVI-k vezetıjét.
(V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 6. §

Helyi Választási Iroda

Gondoskodik az SZSZB-ktıl átvett választási
iratok biztonságos tárolásáról.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 7. § a)

Helyi Választási Iroda

A szavazóköri jegyzıkönyvek 1. példányait a
TVI vezetıje által meghatározott rend szerint,
legkésıbb a szavazást követı nap 14.00 óráig a
TVI-hez továbbítja.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 7. § b)

Helyi Választási Iroda

A szavazást követı 3 napon keresztül biztosítja
a szavazóköri jegyzıkönyvek 2. példányának
nyilvánosságát, majd azokat 90 nap, illetve
jogorvoslat esetén - a 90 napot meghaladó
elbírálást követıen - az ügy jogerıs lezárása
után irattározza.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 7. § c)

Helyi Választási Iroda

Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban:
OVI) vezetıjének a befejezésre vonatkozó
utasításáig folyamatosan mőködteti a
számítógépes rendszert, és elvégzi az elıírt
adatfeldolgozási feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 7. § d)

Helyi Választási Iroda

Ellenırzi a névjegyzékbe többször vagy
jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat
eredményét jelenti a TVI-nek; szükség esetén
ismételt egyeztetést végez.
(K-V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 7. § e)

Helyi Választási Iroda

A TVI vezetıje által meghatározottak szerint
átveszi az illetékességi területén lévı települések
szavazóköri jegyzıkönyveit, azokat továbbítja a
TVI-hez.
(V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 8. § a)

Helyi Választási Iroda

Ellenırzi a szavazóköri jegyzıkönyvek
feldolgozásának megtörténtét.
(V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 8. § b)

Helyi Választási Iroda

Közremőködik az oktatások szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatok
ellátásában, továbbá vészhelyzet esetén a
tartalék megoldások alkalmazásában, szükség
esetén rögzíti az adatokat az informatikai
rendszerben.
(V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 12. §

Országgyőlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda

A TVI vezetıjének eltérı intézkedéséig vezetıi
ügyeletet tart, vészhelyzet esetén közremőködik
a tartalék megoldások alkalmazásában, szükség
esetén rögzíti az adatokat az informatikai
rendszerben.
(V-MJV-FK)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 13. §

Országgyőlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda

Az illetékességi területéhez tartozó HVI-k
tevékenységének irányítását, illetıleg feladataik
végrehajtásának ellenırzését az illetékes OEVI

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 14. § (1)

Fıjegyzı

vezetıjének közremőködésével végzi.
(F-M)
A népszavazási informatikai feladatokat a
közigazgatási hivatal közremőködésével látja el.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 14. § (2)

Területi Választási Iroda

Fogadja a területi választási bizottságba (a
továbbiakban: TVB) megbízott tagok
bejelentését, gondoskodik eskütételükrıl, a
fıvárosi, megyei közgyőlés hivatalos lapjában
közzéteszi a TVB tagjainak és a TVI
vezetıjének nevét, valamint a TVB és a TVI
hivatali helyiségének címét
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 15. § (1)

Területi Választási Iroda

Ellenırzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k
tevékenységét, oktatást szervez, az OEVI- és a
HVI-vezetık részére szakmai utasításokat adhat.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 15. § (2) a)

Fıjegyzı

A választási logisztikai rendszerre alapozva
meghatározza a központi nyomtatványok
elosztásának és a helyi készítéső nyomtatványok
elıállításának, szállításának és átvételének
rendjét.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 15. § (2) b)

Fıjegyzı

Felügyeli a Zárólapok feldolgozását, megteszi a
szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból
hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása
érdekében.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 15. § (2) c)

Fıjegyzı

Elkészíti a vészhelyzetekre irányadó intézkedési
tervet.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 15. § (2) d)

Fıjegyzı

Kiadja a T és F jegyzékek, a napközbeni
jelentések, az adatlapok és a szavazóköri
jegyzıkönyvek feldolgozásával és
továbbításával kapcsolatos utasítását.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 15. § (2) e)

Fıjegyzı

Felügyeli a T és F jegyzékek, a napközbeni
jelentések, az adatlapok és a szavazóköri
jegyzıkönyvek feldolgozásának és
továbbításának megszervezését.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 15. § (2) f)

Fıjegyzı

Felügyeli az informatikai rendszer napközbeni
jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítı
funkcióinak használatát.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 16. § (1) a)

Területi Választási Iroda

Gondoskodik az adatfeldolgozást akadályozó
zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 16. § (1) b)

Területi Választási Iroda

zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség
esetén gondoskodik a tartalékmegoldások
alkalmazásáról, és errıl tájékoztatja az OVI
vezetıjét.
(F-M)
A központi tájékoztató rendszer adatainak
segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 16. § (1) c)

Területi Választási Iroda

Az OVI vezetıjének eltérı intézkedéséig
vezetıi ügyeletet tart.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 16. § (2)

Fıjegyzı

Ellátja a szavazóköri jegyzıkönyvek 1.
példányainak fogadásával és az OVI-hoz történı
továbbításával kapcsolatos feladatokat.
(F-M)

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 17. §

Területi Választási Iroda

Népszavazás, népi kezdeményezés - helyi
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Hitelesíti a jogszabályi feltételeknek megfelelı
aláírásgyőjtı ívet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 133. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését a
törvényben felsorolt esetekben.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 133. § (2) a)-d)

Jegyzı, Fıjegyzı

Az aláírásgyőjtı ív hitelesítésével kapcsolatos
döntését a helyben szokásos módon közzé kell
tennie.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 133. § (3)

Jegyzı

A jogorvoslati határidı eredménytelen elteltét
követı napon, jogorvoslat esetén a bíróság
döntése kézbesítésének napján hitelesítési
záradékkal látja el az aláírásgyőjtı ív
mintapéldányát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 133. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

A népszavazásra irányuló kezdeményezést a
legközelebbi ülésnapon bejelenti.

1997. évi C. törvény 138. §

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

1997. évi C. törvény 140. §

Polgármester,
Fıpolgármester
Megyei közgyőlés elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)
A kezdeményezést elutasítja, ha a népszavazás
kezdeményezésére irányuló állampolgári
kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az
aláírások ellenırzésének eredményeként a helyi,
illetıleg a területi választási bizottság azt
állapította meg, hogy az érvényes aláírások
száma nem éri el az önkormányzati rendeletben
meghatározott számot.

meghatározott számot.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A népszavazás idıpontját a népszavazás
elrendelésével egyidejőleg kitőzi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 141. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A népszavazás elrendelésérıl és a népszavazás
idıpontjának kitőzésérıl szóló határozatot az
önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a
helyben szokásos módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 142. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Megtagadja az aláírásgyőjtı ív (népi
kezdeményezés) hitelesítését, ha a kérdés nem
tartozik a képviselı-testület hatáskörébe az
aláírásgyőjtı ív nem felel meg a tv. 118. § (2)(5) bekezdésében foglalt követelményeknek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi C. törvény 148. § a)-b)

Jegyzı, Fıjegyzı

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 2. § (1)

Helyi választási iroda

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 3. § (2)

Körjegyzı

A települési szintő helyi népszavazáson:
a) ellátja a népszavazás elıkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos szervezési
feladatokat;
b) gondoskodik a választópolgárok
tájékoztatásáról, ellátja az egyéb melynek
keretében elkészíti a népszavazási eljárás
naptár szerinti határidıit és határnapjait
tartalmazó tájékoztatót, tájékoztatási
feladatokat;
c) gondoskodik a választási szervek tagjainak
oktatásáról;
d) biztosítja a választási szervek mőködésének,
és a szavazás lebonyolításának tárgyi,
technikai feltételeit;
e) ellátja a számítógépes rendszerek
mőködtetésével kapcsolatos feladatokat, ha a
szavazatok összesítése és az eredmény
megállapítása számítógépes támogatással
történik;
f) ellátja a választási bizottság titkársági
feladatait, döntésre elıkészíti a választási
bizottság határkörébe tartozó ügyeket;
g) a benyújtott jogorvoslati kérelmet, és az ügy
iratait a beérkezése napján továbbítja az
elbírálásra jogosult szervhez;
h) segítséget nyújt a választási bizottság részére
a szavazatok összesítéséhez, a népszavazás
eredményének megállapításához;
i) gondoskodik a választási iratok kezelésérıl,
biztonságos ırzésérıl, továbbá a levéltárnak
történı átadásáról, illetıleg
megsemmisítésérıl.
(K-V-MJV-FK)
Vezeti a körjegyzıséghez tartozó településeken

a helyi választási irodát.
(K)
A népszavazás-kezdeményezéssel
kapcsolatosan, a helyi választási iroda
vezetıjeként:
a) dönt az aláírásgyőjtı ív hitelesítésérıl,
döntését a helyben szokásos módon
közzéteszi;
b) az aláírásgyőtı ív hitelesítésérıl szóló
döntésének jogerıre emelkedését követıen az
aláírásgyőtı ívet hitelesítési záradékkal látja
el, és a hitelesített aláírásgyőjtı ívet átadja a
kezdeményezınek;
c) adatot igényel a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi hivatalától a
választójoggal nem rendelkezı polgárokról,
az aláírások ellenırzése céljából,
d) tájékoztatja a területi választási iroda vezetıje
útján az Országos Választási Irodát az aláírás
győjtı ív mintapéldányának benyújtásáról,
valamint a hitelesítéssel kapcsolatos
döntésérıl, a döntés elleni kifogásról és a
jogorvoslat eredményérıl; az aláírások
benyújtását követıen ismételt tájékoztatást ad
az aláírások ellenırzésének eredményérıl és a
képviselı-testületnek (közgyőlésnek) a
népszavazás elrendelésével kapcsolatos
döntésérıl vagy a polgármester elutasító
döntésérıl és annak indokáról.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 4. § (1)

Jegyzı

Az aláírások tételes vizsgálatával vagy
statisztikai és matematikai módszerek
alkalmazásával adatot szolgáltat a helyi
választási bizottságnak az érvényesnek
tekinthetı aláírások számának megállapításához.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 4. § (2) a)

Helyi választási iroda

Az 1997. évi C. törvény 136. § (1)
bekezdésében meghatározott esetben
közremőködik az aláírásgyőjtı ívet aláíró
választópolgárok személyazonosságának
ellenırzésében.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 4. § (2) b)

Helyi választási iroda

Az 1997. évi C. törvény 121. § alapján
gondoskodik az aláírásgyőjtı ívek
megsemmisítésérıl és errıl jegyzıkönyvet vesz
fel.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 4. § (2) c)

Helyi választási iroda

A szavazás napját megelızı idıszakban:
a) hirdetményt bocsát ki a névjegyzék
közszemlére tételének idıpontjáról, és
közszemlére teszi a névjegyzéket;

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 5. § (1)

Helyi választási iroda

b) értesítı megküldésével tájékoztatja a
választójoggal rendelkezı polgárokat a
névjegyzékbe történı felvételükrıl;
c) fogadja a szavazatszámláló bizottságokba és a
helyi választási bizottságba delegált tagok
bejelentését, gondoskodik eskütételükrıl, a
helyben szokásos módon közzéteszi a
szavazatszámláló bizottságok és a helyi
választási bizottság tagjainak, továbbá a helyi
választási iroda vezetıjének nevét, valamint a
helyi választási iroda hivatali helyiségének
címét;
d) megszervezi a mozgásukban gátolt
választópolgárok mozgó urnás szavazását;
e) gondoskodik a helyben készülı
nyomtatványok elıállításáról, valamint az
egyéb nyomtatványok beszerzésérıl;
f) a szavazást megelızı napon elıkészíti és
átvételi elismervénnyel átadja a
szavazatszámláló bizottságok elnökeik vagy
helyetteseik részére a szavazás
lebonyolításához szükséges nyomtatványokat,
iratokat és a bélyegzıket;
g) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai
feltételeket, valamint a szavazóhelyiségek
felszerelését.
h) a helyben szokásos módon, legkésıbb a
népszavazás kitőzését követı 5. napon
közzéteszi, valamint az OVI részére megküldi
annak a szavazókörnek a címét, ahol azok a
választópolgárok szavazhatnak, akiknek a
lakcíme csak a település megnevezését
tartalmazza.
(K-V-MJV-FK)
A helyi választási iroda vezetıjeként:
a) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról,
folyamatos vezetésérıl, a névjegyzékbe való
felvételrıl szóló értesítık elkészítésérıl,
kézbesítésérıl. Adatot igényel a polgárok
személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelı központi szervtıl a
választójoggal nem rendelkezı nagykorú
állampolgárok jegyzékének összeállításához,
és folyamatos vezetéséhez;
b) legkésıbb a beérkezést követı napon dönt a
névjegyzékbıl való kihagyás, illetve törlés
vagy a névjegyzékbe való felvétel miatti
kifogásokról. Elutasító döntése esetén a
kifogást haladéktalanul, legkésıbb a
beérkezését követı napon továbbítja a
bírósághoz;
c) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében
a közszemlére tett névjegyzék másolatát
átadja az igénylınek;
d) megszervezi a szavazóköri jegyzıkönyvek

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 5. § (2)

Jegyzı

átvételét, ellenırzését és feldolgozását.
e) a szavazást megelızı nap 16 órakor
szavazókörönként lezárja és hitelesíti a
névjegyzéket.
(K-V-MJV-FK)
A szavazás napján:
a) közremőködik a szavazóhelyiség
szabályszerő berendezésében
b) gondoskodik a névjegyzék, valamint a
visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát
kérık jegyzéke vezetésérıl;
c) a szavazás közben történt rendkívüli
eseményrıl kiállított jegyzıkönyvet
továbbítja a helyi választási iroda
vezetıjéhez;
d) közremőködik a jegyzıkönyvek másolatainak
és a hozzájuk tartozó határozatoknak, a
rendkívüli eseményrıl kiállított
jegyzıkönyveknek a szavazatszámláló
bizottság megbízott tagjai részére történı
átadásában;
e) közremőködik a szavazóköri jegyzıkönyv
kiállításában és annak, valamint az egyéb
választási iratoknak a helyi választási iroda
székhelyére történı szállításában.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 6. § (1)

Jegyzıkönyvvezetı

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 6. § (2)

Helyi választási iroda

Kiegészíti a szavazatszámláló bizottságot, ha
tagjainak száma kevesebb, mint öt fı.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 6. § (3)

Jegyzı

A póttagok vagy más SZSZB tagjai közül
kiegészíti az SZSZB-t, ha tagjainak száma
kevesebb, mint öt - a település szintő lakcímmel
rendelkezı választópolgárok szavazására kijelölt
szavazókör SZSZB-je esetén hét - fı.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 6. § (3)

Jegyzı

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 7. § (1)

Helyi választási iroda

A szavazás napján:
a) biztosítja a szavazatszámláló bizottságok
mőködésének és a szavazás törvényességének
feltételeit;
b) gondoskodik a szavazókörökbıl érkezı
adatok fogadásáról, összesítésérıl, biztosítja
az ezen feladatok elvégzéséhez szükséges
technikai eszközök mőködését.
(K-V-MJV-FK)

A szavazás napját követıen:
a) gondoskodik a szavazatszámláló bizottságtól
átvett szavazóköri jegyzıkönyvek, továbbá az
egyéb választási iratok biztonságos
tárolásáról;
b) a szavazóköri jegyzıkönyveket a helyi
választási iroda vezetıjének utasítása szerint

feldolgozza, figyelemmel az 1997. évi C.
törvény 73. § (3) bekezdésében elıírt
határidıre;
c) segítséget nyújt a helyi választási bizottság
részére a népszavazás eredményének
megállapításához.
d) gondoskodik a szavazóköri és az összesítı
jegyzıkönyvek nyilvánosságának
biztosításáról;
e) a választási iratokat (a jegyzıkönyvek
kivételével) a szavazást követı 90. nap utáni
munkanapon - ennél tovább tartó jogorvoslat
esetén az ügy jogerıs lezárást követıen megsemmisíti.
(K-V-MJV-FK)
Tájékoztatja a területi választási irodát a
népszavazás eredményérıl.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 7. § (2)

Jegyzı

Ellenırzi a helyi választási iroda tevékenységét,
az elıírt tájékoztatási feladatok teljesítését, az
adatokat továbbítja az Országos Választási Iroda
részére.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 8. §

Fıjegyzı

Területi szintő helyi népszavazáson a területi
választási iroda vezetıjének rendelkezésére
figyelemmel, az elıírt ütemtervnek megfelelıen
a szavazóköri jegyzıkönyveket haladéktalanul
feldolgozza, vagy beszállítja az országgyőlési
egyéni választókerületi választási iroda
székhelyére.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 10. § (1)

Helyi választási iroda

Területi szintő helyi népszavazáson a szavazást
megelızı nap 16 órakor szavazókörönként
lezárja és hitelesíti a névjegyzéket, kitölti a
Zárólap nevő bizonylatot.
(K-V-MJV-FK)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 10. § (2)

Jegyzı

A területi választási iroda vezetıjeként, kijelöli
azokat a helyi választási irodákat, amelyek az e
rendeletben az országgyőlési egyéni
választókerületi választási iroda számára
meghatározott feladat- és hatáskört is ellátják.
Megállapítja e választási irodák illetékességi
területét.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 11. § (1)

Fıjegyzı

A területi választási iroda vezetıjének utasítása
szerint számítógépes összesítı rendszert
mőködtet.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 11. § (3)

Országgyőlési egyéni
választókerületi
választási iroda

A szavazás napján, illetékességi területén:

a) a szavazatösszesítı rendszerben elvégzi a
területi választási iroda vezetıje által elıírt
adatfeldolgozási és adattovábbítási
feladatokat;
b) gondoskodik a szavazatösszesítést
akadályozó zavarok, vészhelyzetek
elhárításáról, szükség szerint intézkedik a
vészhelyzet esetére elıírt tartalékmegoldások
alkalmazásáról és ezekrıl az intézkedésekrıl
tájékoztatja a területi választási iroda,
valamint a helyi választási iroda vezetıjét.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 13. §

Országgyőlési egyéni
választókerületi
választási iroda

A szavazás napját követıen átveszi az
illetékességi területén lévı települések
szavazóköri jegyzıkönyveit és azokat a területi
választási iroda vezetıjének rendelkezése szerint
feldolgozza, majd a területi választási irodához
beszállítja.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 14. §

Országgyőlési egyéni
választókerületi
választási iroda

A szavazás napját megelızı idıszakban fogadja
a területi választási bizottságba delegált tagok
bejelentését, gondoskodik eskütételükrıl, a
helyben szokásos módon közzéteszi a területi
választási bizottság tagjainak, a területi
választási iroda vezetıjének nevét, valamint a
területi választási iroda hivatali helyiségének
címét.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 17. § (1)

Területi választási iroda

A szavazás napját megelızı idıszakban, a
területi választási iroda vezetıjeként
a) irányítja és ellenırzi az országgyőlési egyéni
választókerületi választási irodák és a helyi
választási irodák tevékenységét;
b) meghatározza a helyi készítéső
nyomtatványok elıállításának és az egyéb
nyomtatványok beszerzésének rendjét;
c) dönt a napközbeni jelentésrıl, szabályozza
annak rendjét,
d) kiadja a jegyzıkönyvek továbbításának és
feldolgozásának végrehajtási szabályairól
szóló utasítását az 1997. évi C. törvény 73. §
(3) bekezdésére figyelemmel.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 17. § (2)

Fıjegyzı

A szavazás napján gondoskodik a
szavazatösszesítést akadályozó zavarok,
vészhelyzetek elhárításáról, szükség esetén
gondoskodik a zavar, vészhelyzet
tartalékmegoldásának alkalmazásáról, és errıl
tájékoztatja az Országos Választási Iroda
vezetıjét.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 18. § (1)

Területi választási iroda

A szavazás napját követıen
a) fogadja a szavazóköri jegyzıkönyveket,
gondoskodik biztonságos tárolásukról;
b) gondoskodik a szavazóköri
jegyzıkönyveknek a 17. § (2) bekezdésének
d) pontjában foglalt utasítás szerinti
feldolgozásáról;
c) a területi választási bizottság választási
eredményt megállapító döntésének
elıkészítéseként tételesen ellenırzi a
szavazóköri jegyzıkönyvek és a számítógépes
adatok azonosságát, arról jelentést tesz a
területi választási bizottságnak.
(F-M)
Tájékoztatja az Országos Választási Irodát a
népszavazás eredményérıl.
(F-M)

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 19. § (1)

Területi választási iroda

29/2000. (X. 27.) BM rendelet 19. § (2)

Fıjegyzı

Közérdekő bejelentés, panasz
Feladat, besorolás
A panaszokat és a közérdekő bejelentéseket e
törvény szerint kötelesek elintézni.

Jogszabály

Címzett

2004. évi XXIX. törvény 141. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

2004. évi XXIX. törvény 141. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Ha a panaszt, illetıleg a közérdekő bejelentést
nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg,
azt nyolc napon belül oda át kell tennie. Az
áttételrıl a bejelentıt egyidejőleg értesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 141. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A panaszt és a közérdekő bejelentést a
beérkezéstıl számított harminc napon belül kell
elbírálnia.

2004. évi XXIX. törvény 142. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat
elıreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig
tart, errıl a panaszost (bejelentıt) a panasz
(bejelentés) beérkezésétıl számított tizenöt
napon belül - az elintézés várható idıpontjának
egyidejő közlésével - tájékoztatnia kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 142. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetıleg
a közérdekő bejelentıt meghallgathatja, ha azt a
panasz, illetıleg bejelentés tartalma szükségessé

2004. évi XXIX. törvény 142. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

(K-V-MJV-FK-F-M)
A szóbeli bejelentést köteles írásba foglalni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

(K-V-MJV-FK-F-M)

panasz, illetıleg bejelentés tartalma szükségessé
teszi.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Megyei Közgyőlés Elnöke

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat
befejezésekor a megtett intézkedésrıl vagy
annak mellızésérıl - az indokok megjelölésével
- köteles a panaszost, illetıleg bejelentıt írásban
vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 142. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Az írásbeli értesítést mellızheti, ha az
elintézésrıl a jelen lévı panaszost, illetıleg
bejelentıt szóban tájékoztatta, és a tájékoztatást
tudomásul vette.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 142. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon
panaszos, illetıleg bejelentı által tett ismételt,
továbbá a névtelen bejelentés vizsgálatát
mellızheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 142. § (6)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A panasz vizsgálatát mellızheti a (6)
bekezdésében említett eseteken kívül akkor is, ha
a panasztevı a sérelmezett tevékenységrıl
(mulasztásról) való tudomásszerzéstıl számított
hat hónap után terjesztette elı a panaszát. A
tudomásszerzéstıl számított egy éven túl
elıterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el
kell utasítania.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 142. § (7)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A panasz, illetıleg a közérdekő bejelentés
alapján - ha alaposnak bizonyul gondoskodni kell
a) a jogszerő, illetıleg a közérdeknek megfelelı
állapot helyreállításáról vagy az egyébként
szükséges intézkedések megtételérıl;
b) a feltárt hibák okainak megszüntetésérıl;
c) az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
d) indokolt esetben a felelısségre vonás
kezdeményezésérıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 143. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

A panaszos, illetıleg a közérdekő bejelentést
tevı személyes adatait - a (4) bekezdésben
foglaltakon túlmenıen - csak a bejelentés alapján
kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel
rendelkezı szerv részére adhatja át, amennyiben
e szerv annak kezelésére törvény alapján
jogosult, vagy az adatai továbbításához a
bejelentı egyértelmően hozzájárult. A bejelentı
adatait egyértelmő hozzájárulása nélkül nem
hozhatja nyilvánosságra.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 143. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentı
rosszhiszemően járt el, és ezzel bőncselekményt
vagy szabálysértést követetett el; másnak kárt
vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatait az
eljárás kezdeményezésére, illetıleg
lefolytatására jogosult szerv vagy személy
részére átadhatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 143. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke

Egyéb feladatok
Bírósági ülnökök
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Egyéb feladat- és hatáskörök
A bírósági ülnökök megválasztásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Javaslatot tehetnek az ülnökjelöltek személyére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi LXVII. törvény 123. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megállapítja, hogy a jelöltnek van-e
választójoga.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXVII. törvény 123. § (6)

Jegyzı

Megválasztja a helyi és kerületi bíróság
ülnökeit.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXVII. törvény 124. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Megválasztja a megyei bíróság és a munkaügyi
bíróság ülnökeit.
(MJV-F-M)

1997. évi LXVII. törvény 124. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság
elnökét az ülnök lemondásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi LXVII. törvény 127. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Határozattal állapítja meg az ülnöki megbízás
megszőnését, ha az ülnök a választójogát
elveszti, 70. életévét betölti. Errıl az illetékes
bíróság elnökét haladéktalanul tájékoztatja.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1997. évi LXVII. törvény 127. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kárpótlás
Feladat, besorolás
A kárpótlással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Jogszabály

Címzett

A jogszabályban meghatározott kivételekkel
biztosítja a kárpótlásra jogosult elıvásárlási
jogát, amennyiben volt tulajdonát az
önkormányzat értékesíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XXV. törvény 9. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az elıvásárlási jog gyakorlására a jogosultat
írásban hívja fel. Amennyiben a volt tulajdonos
személye ismeretlen, akkor a jogosultak a
vagyontárgy értékesítése elıtt 30 nappal két
országos napilapban, illetve az illetékes
önkormányzat hirdetıtábláján megjelenı
hirdetményben, valamint a helyben szokásos
módon kell az elıvásárlási jog gyakorlásának
lehetıségérıl tájékoztatni azzal, hogy e jogával
legkésıbb a vagyontárgy értékesítése (árverése)
során élhet.
(K-V-MJV-FK-F-M)

104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 15. §
(1)-(2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Köteles a kárpótlási kérelem elbírálásához
szükséges adatok, okiratok vagy ennek másolatát
- kérelemre - a jogosult rendelkezésére
bocsátani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 17. §
(2)

Jegyzı, Fıjegyzı

Folyósítja a Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
által kiállított hatósági bizonyítvány alapján a
szabadságvesztés, illetve a szabadság
korlátozásának idejére járó összeget, ha a
jogosult az öregségi korhatárt betöltötte, rokkant,
de nem részesül a jogszabályban meghatározott
ellátásokban.
(K-V-MJV-FK)

93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

Biztosítja a földkiadó, illetve földrendezı
bizottság mőködési feltételeit, az állami
költségvetés terhére.

1993. évi II. törvény 4. § (2)
79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 1. § (2),
4. § a)-b)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Jóváhagyja a bizottság által elıterjesztett
elızetesen egyeztetett javaslatot a kisebb
földrészletek megközelítéséhez szükséges
úthálózat (dőlıutak) kialakítására.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi II. törvény 12. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A mezıgazdasági igazgatási szerv
kezdeményezésére - a megkereséstıl számított
15 napon belül - összehívja a részarányföldtulajdonosok közgyőlését.
(K-V-MJV-FK)

1993. évi II. törvény 4/A. § (2)

Jegyzı

Az 1993. évi II. törvény 4/A. § (2)
bekezdésében jelzett közgyőlés azon határozatát,
melyben kimondja a földkiadó bizottság

1993. évi II. törvény 4/B. § (2)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)

mőködésképtelenség miatti megszőnését, a
helyben szokásos módon, hirdetmény útján közli
a részarány-földtulajdonosokkal.
(K-V-MJV-FK)
A II. földalap árverésen nem értékesített,
valamint szövetkezet ingyenes és határidı
nélküli használatában lévı földet
infrastrukturális és más közösségi célra
ingyenesen kérheti.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi XXXIII. törvény 1. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Adatszolgáltatás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Általános adatszolgáltatással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Ágazati feladatai körében adatokat köteles
szolgáltatni a miniszter számára.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 97. § e)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A kezelésében lévı közérdekő adatot 15 napon
belül, költségtérítés megállapítása nélkül
továbbítja az ezt igénylı központi
államigazgatási szervnek.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2007. évi CI. törvény 1. §

Jegyzı, Fıjegyzı

Szerencsejáték-szervezés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
A koncessziós pályázat kiírásához egyetértését
fejezi ki.
(K-V-MJV-F)

1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A játékterem mőködtetéséhez állásfoglalást ad.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi XXXIV. törvény 26. § (4)

Jegyzı

Ha megállapítást nyer, hogy az üzletben
engedély nélkül pénznyerı automatát
mőködtetnek, akkor köteles az üzletet legalább
30 napra - ismételt jogsértés esetén legalább 90
napra - ideiglenesen bezáratni.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi XXXIV. törvény 26/A. §

Jegyzı

A játékkaszinó mőködtetéséhez állásfoglalást
ad.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi XXXIV. törvény 27. § (10)

Jegyzı

Szakhatósági állásfoglalást ad arról, hogy az
önkormányzat területén létesítendı játékterem az
építésügyi és a szerencsejáték szervezésére
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelel, valamint a játékterem mőködéséhez
hozzájárul.
(K-V-MJV-FK)

32/2005. (X. 21.) PM rendelet 24. § (2)

Jegyzı

Igazolja a játékterem szezonális mőködését.
(K-V-MJV-FK)

32/2005. (X. 21.) PM rendelet 42. § (3) c)

Jegyzı

Egyházi ingatlan átadás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A miniszter közlése alapján közvetlen
megállapodást köthet az igénylı egyházzal az
ingatlanátadásról. A megállapodás egy példányát
meg kell küldeni a miniszternek. Amennyiben a
törvényben meghatározott határidın belül
megállapodás nem született, az akadály
ismertetésével haladéktalanul tájékoztatni kell a
minisztert, és részére a keletkezett iratokat meg
kell küldeni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XXXII. törvény 5. § (1), (3),
(5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Kezdeményezheti az átadásra javasolt
ingatlanok jegyzékének módosítását az ingatlan
átadásának tervezett évét megelızı év március
31-éig, ha az ingatlan birtokbaadása az egyház
részére már megtörtént.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XXXII. törvény 8. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az ingatlan használatára fennálló jogviszonyt
felmondhatja, ha a használóval a használat
megszüntetésében nem tudott megállapodni az
1993. évi LXXVIII. törvény vonatkozó
szabályainak alkalmazásával.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi XXXII. törvény 14. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Távközlés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A távközléssel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
A távközlési építmények hatósági engedélyezési
eljárásában szakhatóságként mőködik közre,
mint elsıfokú építésügyi hatóság.

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1.
számú melléklet K) 1. pont.

Jegyzı

(V-MJV-FK)
A távközlési építmények hatósági engedélyezési
eljárásában szakhatóságként mőködik közre,
mint útügyi hatóság.
(F)

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1.
számú melléklet E) 2. pont

Fıjegyzı

Birtokvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Birtokvédelem
Helyreállítja az eredeti birtokállapotot és eltiltja
a birtoksértıt e magatartásától.
(K-V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 191. § (3)

Jegyzı

Határozatot hozhat a hasznok, károk és
költségek kérdésében.
(K-V-MJV-FK)

1959. évi IV. törvény 191. § (3)

Jegyzı

Gondoskodik a határozat végrehajtásáról.

1960. évi 11. törvényerejő rendelet 26. §
(2)

Jegyzı

1960. évi 11. törvényerejő rendelet 28. §
(3)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK)
Köteles a keresetlevelet az ügyre vonatkozó
iratokkal együtt 3 napon belül a helyi bírósághoz
áttenni.
(K-V-MJV-FK)

Elektronikus információszabadság
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Az elektronikus információszabadsággal
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A tevékenységükhöz kapcsolódóan az e törvény
mellékletében meghatározott adatokat
közzéteszik.
(V-MJV-FK-F-M)

2005. évi XC. törvény 3. § (2), 4. § (1), 6.
§ (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A honlapon közérthetı formában tájékoztatást
kell adni a közérdekő adatok egyedi
igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell az igénybe vehetı jogorvoslati
lehetıségek ismertetését is.
(V-MJV-FK-F-M)

2005. évi XC. törvény 3. § (6), 4. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közzétett adatok - ha e törvény vagy más
jogszabály eltérıen nem rendelkezik - a
közzétételt követı egy évig a honlapról nem
távolíthatóak el.

2005. évi XC. törvény 4. § (1), (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

(V-MJV-FK-F-M)
Megállapítja és módosítja az egyedi közzétételi
listát.
(V-MJV-FK-F-M)

2005. évi XC. törvény 6. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az önkormányzat rendeletét a képviselı-testület
ülésérıl készített jegyzıkönyv megküldésével
egyidejőleg elektronikusan a közigazgatási
hivatal vezetıjén keresztül a miniszternek
megküldi.
(V-MJV-FK-F-M)

2005. évi XC. törvény 15. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Lobogózás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Azokon a középületeken, illetıleg középületek
elıtt, amelyeket a helyi önkormányzatok
választott testületei, a helyi önkormányzat által
fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények
feladatuk ellátása során használnak a zászlót
vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tőzni,
illetıleg fel kell vonni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXXXIII. törvény 5/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szélsıséges idıjárási viszonyok között - annak
idıtartamára - elrendelheti a zászló bevonását,
illetıleg a lobogó levonását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LXXXIII. törvény 5/A. § (5)

Jegyzı, Fıjegyzı

A közterületeknek a nemzeti ünnepeken történı
fellobogózását rendeletben szabályozhatja.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Amennyiben ehhez a feltételek adottak, az
európai zászlót ki kell tőzni, vagy az európai
lobogót fel kell vonni azon középületeken, illetve
középületek elıtt, amelyek esetében a nemzeti
zászlót ki kell tőzni, vagy a nemzeti lobogót fel
kell vonni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 139. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az általa alapított, közfeladatot ellátó intézmény
épületén - amennyiben ehhez a feltételek adottak
- az európai zászló vagy lobogó elhelyezését
kötelezıvé teheti.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2004. évi XXIX. törvény 139. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A zászló (lobogó) kitőzésére (felvonására)
irányadó jogszabályi rendelkezések betartásának
ellenırzésérıl gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. §

Közterület-felügyelet
Jegyzı

Lobogózással kapcsolatos feladat- és hatáskör

Az európai zászló kitőzésére irányadó
jogszabályi rendelkezések betartásának
ellenırzésérıl gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §
(6)

Közterület-felügyelet
Jegyzı

Foglalkoztatás, munkanélküliek ellátása
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A foglalkoztatás elısegítésével és a
munkanélküliek ellátásával kapcsolatos feladatés hatáskörök
A foglalkoztatás elısegítése, a munkanélküliség
megelızése és hátrányos következményeinek
enyhítése érdekében együttmőködik a
Kormánnyal, a munkaadókkal, a
munkavállalókkal, illetve az utóbbiak
érdekvédelmi szervezeteivel.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi IV. törvény 1. §

Képviselı-testület, Közgyőlés

A helyi szervek tekintetében közremőködik az
állami foglalkoztatási szerv irányításában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi IV. törvény 3. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Döntéseinek elıkészítése, valamint végrehajtása
során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai következményeit.
Ezen túlmenıen
a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben meghatározott
foglalkoztatási feladatainak ellátása során
részt vesz az álláskeresık részére történı
közhasznú foglalkoztatás szervezésében,
valamint külön törvény szerint szervezi a
rendszeres szociális segélyben részesíthetı,
aktív korú nem foglalkoztatott személyek
foglalkoztatását,
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási
viszonyok alakulását,
c) részt vesz a helyi foglalkoztatási
érdekegyeztetésben,
d) az állami foglalkoztatási szerv mőködési
feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást
nyújt.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1991. évi IV. törvény 8. § (4) a)-d)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A munkaügyi tanács önkormányzati oldalának
egy tagját a munkaügyi tanács illetékességi
területén lévı megyei jogú városok választják,
illetve hívják vissza.
(MJV)

1991. évi IV. törvény 12. § (1)

Közgyőlés.

A Közép-magyarországi Régióban a munkaügyi

1991. évi IV. törvény 12. § (1)

Közgyőlés

tanács önkormányzati oldalának egy tagját
megválasztja, illetve visszahívja.
(F)
A Közép-magyarországi Régióban a munkaügyi
tanács önkormányzati oldalának három tagját
megválasztja, illetve visszahívja.
(FK)

1991. évi IV. törvény 12. § (1)

Képviselı-testület

Megállapodhat az állami foglalkoztatási
szervvel a munkanélküli járadékban,
pályakezdık munkanélküli segélyében részesülı
munkanélküliek ellenırzésérıl.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi IV. törvény 51/A. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az állami foglalkoztatási szervvel kötött
megállapodás alapján hatósági ellenırzést végez
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat
területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel
rendelkezı, munkanélküli járadékban,
pályakezdık munkanélküli segélyében részesülı
folytat-e a törvénybe ütközı keresı
tevékenységet.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi IV. törvény 51/A. § (1)

Jegyzı

A munkanélküli járadék, pályakezdık
munkanélküli segélye ellátás folyósítása alatt
történı keresı tevékenység folytatásáról és
annak bizonyítékairól írásban tájékoztatja az
állami foglalkoztatási szervet.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi IV. törvény 51/A. § (3)

Jegyzı

A Munkaügyi Központtal kötött meghatározott
megállapodásban vállalja, hogy az e címen
kapott támogatást elkülönítetten kezeli, és
félévenként tájékoztatja az állami foglalkoztatási
szervet annak felhasználásáról.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi IV. törvény 51/A. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a támogatást az 1991. évi IV. törvény 51/A.
§ (4) bekezdésében meghatározott céltól eltérıen
használja fel, az állami foglalkoztatási szerv a
megállapodást felbontja. Ez esetben köteles a
támogatás visszafizetésére.
(K-V-MJV-FK)

1991. évi IV. törvény 51/A. § (6)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Pályázhat közmunkaprogramok támogatására.

49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 2. § (1)
c)

Képviselı-testület, Közgyőlés

1997. évi LXXIV. törvény 5. § (3)-(4)

Jegyzı

(K-V-MJV-FK-F)
Megállapodást köthet az állami foglalkoztatási
szervvel az alkalmi munkavállalói könyv
kiállítására, amelynek tartalmaznia kell, hogy:
a) a lakóhely, illetıleg a tartózkodási hely
szerinti illetékesség alapján kérelmet benyújtó
munkavállalóknak kiállítja az AM könyvet,

b) a negyedévet követı tizenöt napon belül
megküldi azon személyeknek a névsorát az
azonosításukhoz szükséges személyi
adatokkal együtt, akik AM könyvet váltottak
ki.
(K-V-MJV-FK)
A tárgyévet követı év március 31-éig az állami
adóhatóságnak elektronikus úton szolgáltat
adatot mindazon munkavállalókról, akik az AM
könyvet kiváltották. Az adatszolgáltatásnak
tartalmaznia kell a munkavállaló nevét,
adóazonosító jelét, születési helyét és idejét,
anyja születési nevét, lakóhelyét, a
munkaviszony idıtartamát és az ellátások
alapjául szolgáló keresetet, valamint azok
esetében, akiknek az igazolást kiadta, az igazolás
szerinti adóköteles jövedelmét és megfizetett
adóelılegét. Magánnyugdíjpénztár tagja esetében
az adatszolgáltatásnak külön kell tartalmaznia a
pénztári tagság fennállása alatti munkaviszony
idıtartamát és az ellátási alap összegét. Az AM
könyvet az igazolás kiadásával egyidejőleg
visszaadja a munkavállalónak, és kérelmére új
könyvet állít ki.
(K-V-MJV-FK)

1997. évi LXXIV. törvény 5. § (8)

Jegyzı

Büntetés-végrehajtás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladat- és
hatáskör
Büntetés-végrehajtási intézet és gazdálkodó
szerv alapítása elıtt, meglévı intézet jellegének
megváltoztatása elıtt véleményt nyilvánít.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi CVII. törvény 13. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szervezett bőnözés
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A szervezett bőnözés, valamint az azzal
összefüggı egyes jelenségek elleni fellépéssel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Az üzletet közbiztonsági érdekbıl a büntetıvagy szabálysértési eljárás befejezéséig, de
legfeljebb egy évi idıtartamra - a nyomozó,
illetıleg a szabálysértési hatóság javaslatára ideiglenesen, azonnal végrehajtandó határozattal
bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet
mőködésével összefüggésben az üzlet

1999. évi LXXV. törvény 5. § (1)

Jegyzı

üzemeltetıjével vagy foglalkoztatottjával
szemben önbíráskodás (Btk. 273. §), csalás (Btk.
318. §), rablás (Btk. 321. §), kifosztás (Btk. 322.
§), zsarolás (Btk. 323. §) elkövetése miatt
büntetı-, illetve szabálysértési eljárás indult.
(K-V-MJV-FK)
A nyomozó, illetve a szabálysértési hatóság
javaslatára a törvény 5. § (1) bekezdésben
meghatározott érdekbıl és idıtartamra az üzletet
ideiglenesen akkor is bezárhatja azonnal
végrehajtandó határozattal, ha az üzlet
mőködésével összefüggésben emberrablás (Btk.
175/A. §), emberkereskedelem (Btk. 175/B. §),
embercsempészés (Btk. 218. §), üzletszerő
kéjelgés elısegítése (Btk. 205. §), kitartottság
(Btk. 206. §), kerítés (Btk. 207. §), visszaélés
kábítószerrel (Btk. 282-282/B. §), vagy a
szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény
(Sztv.) 143. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés,
valamint a szexuális szolgáltatásra való felhívás
tilalma (Sztv. 144. §) miatt indul büntetı- vagy
szabálysértési eljárás.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXV. törvény 5. § (2)

Jegyzı

Az üzlet mőködési engedélyét visszavonja
azonnal végrehajtandó határozattal a
szabálysértési, illetıleg a nyomozó hatóság
javaslatára, ha a törvény 5. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott bőncselekményt, illetve
szabálysértést bírósági vagy hatósági határozat
jogerısen megállapította.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXV. törvény 5. § (3)

Jegyzı

A prostitúció tömeges megjelenése esetén
rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki.
Kivételesen - ha egy türelmi zóna kijelölése nem
lehetséges - több türelmi zóna is létesíthetı. A
közterületi prostitúció folyamatos észlelése
esetén türelmi zóna kijelölése nem mellızhetı az
ötvenezer lélekszám feletti települések esetében.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXV. törvény 8. § (1)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Rendeletében a törvény 7. §-ban meghatározott
védett övezeteken kívül a közterület más részein,
illetve az ott mőködı egyes nyilvános helyeken
is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXV. törvény 8. § (2)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Türelmi zóna létesítése esetén - kivételesen - a
törvény 7. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban
meghatározott távolsági korlátozásoktól akkor
térhet el, ha a zóna határvonala másként nem
jelölhetı ki.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXV. törvény 8. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A védett övezeteken kívül idıben is
korlátozhatja a prostituáltak tevékenységét. Az
önkormányzat e jogosultságát - türelmi zóna
kijelölése esetén - a zónában folyó közcélú
rendezvények idıtartama alatt is érvényesítheti.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXV. törvény 8. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

A prostitúció folytatásának további szabályait,
így különösen a közterületnek a védett övezeten
kívüli területen védetté nyilvánított más részeit, a
védett övezeten kívül mőködı egyes, védetté
nyilvánított nyilvános helyek meghatározását, a
prostitúció tömeges megjelenésének tartalmi
követelményeit, a türelmi zóna kijelölésének
részletes szabályait rendeletben állapítja meg.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXV. törvény 62. § (3)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Ha a prostitúció tömeges, a törvény
hatálybalépésétıl számított hat hónapon belül, ha
pedig a jelenség a törvény hatálybalépése után
válik tömegessé, ennek megállapításától
számított 90 napon belül köteles a türelmi zóna
kijelölésérıl a rendeletet megalkotni.
(V-MJV-F)

1999. évi LXXV. törvény 62. § (4)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Szépkorúak jubileumi köszöntése
Feladat, besorolás

Jogszabály

Az adatátvételt követı 15 napon belül
elektronikus úton jelzi a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnak, hogy a szépkorú személlyel
egyeztetett idıpontban gondoskodik-e a
személyes köszöntésrıl, és ennek keretében a
Igazgatóság által a részére megküldött okirat
átadásáról.
(K-V-MJV-FK-F-M)

255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 2. § (4)

Címzett
Jegyzı

Gazdasági verseny
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Gazdasági versennyel kapcsolatos feladat- és
hatáskör
Kezdeményezheti a Gazdasági Versenyhivatal
feladatkörét érintı helyi önkormányzati rendelet
tervezetének egyeztetését a Gazdasági
Versenyhivatal elnökénél.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi LVII. törvény 36. § (3), (4)

Esélyegyenlıséggel kapcsolatos feladatok és hatáskörök

Jegyzı, Fıjegyzı

Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

2003. évi CXXV. törvény 4. § b)

Képviselı-testület, Közgyőlés
Bizottság
Polgármester, Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı

Az ötven fınél több személyt foglalkoztató
költségvetési szervként köteles esélyegyenlıségi
tervet elfogadni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2003. évi CXXV. törvény 63. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı

Helyi esélyegyenlıségi programot fogadhat el,
amelyben elemzi a településen élı hátrányos
helyzető csoportok helyzetének alakulását, és
meghatározza az e csoportok esélyegyenlıségét
elısegítı célokat, kiemelt figyelmet fordítva a
lakhatásra, oktatásra, egészségügyre,
foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.
A helyi esélyegyenlıségi program tartalmazza a
célok megvalósításának forrásigényét és
végrehajtásuk tervezett ütemezését; a tárgyévet
követı év június 30-ig ütemterve teljesítésérıl
éves jelentést fogad el.
(K-V-MJV-FK-F)

2003. évi CXXV. törvény 63. § (5)

Képviselı-testület, Közgyőlés

Az egyenlı bánásmód követelményeit
jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban,
eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek
megtartani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Máshová nem sorolható feladatok
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A nem dohányzók védelmével kapcsolatos
feladatok
Meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a
dohányzásra kijelölt helyek kivételével nam
szabad dohányozni a munkahelyeken.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi XLII. törvény 2. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı

Rendelkezik a munkavállalók munkahelyi
dohányzásának, valamint a dohányzóhelyek
munkavállalók részére történı kijelölésének
feltételeirıl.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi XLII. törvény 2. § (8)

Jegyzı, Fıjegyzı

A dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértıt
a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles
felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az
érintett személyt felszólítja, hogy a közforgalmú
intézményt hagyja el, illetıleg kezdeményezi a
törvény 7. § (1)-(2), illetve (13) bekezdései
szerinti eljárás lefolytatását.

1999. évi XLII. törvény 3. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester
Fıpolgármester
Megyei Közgyőlés Elnöke
valamennyi köztisztviselı

(K-V-MJV-FK-F-M)
Polgári eljárásokkal kapcsolatos feladatok
Fogyasztói szerzıdés megkötésénél alkalmazott
vagy e célból nyilvánosan megismerhetıvé tett
általános szerzıdési feltétel érvénytelenségének,
illetve tisztességtelenségének megállapítását,
valamint a tisztességtelen általános szerzıdési
feltétel alkalmazásától és alkalmazásra
ajánlásától való eltiltást kérheti a bíróságtól.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A helyi önkormányzat pereiben
meghatalmazottként eljárhat.

1978. évi 2. törvényerejő rendelet 5. § c)

1952. évi III. törvény 67. § (1) ea)

(K-V-MJV-FK-F-M)

A polgármesternek (fıpolgármesternek, megyei
közgyőlés elnökének, a kerületi hivatal
vezetıjének) az ıt e minıségében érintı pereiben
meghatalmazottként eljárhat.

Jegyzı, Fıjegyzı

Képviselı-testület (Közgyőlés)
tagja, Polgármester,
Fıpolgármester,
Megyei Közgyőlés Elnöke
Jegyzı, Fıjegyzı,
(Fı)Polgármesteri Hivatal,
Megyei Közgyőlés Hivatala
alkalmazottja

1952. évi III. törvény 67. § (1) eb)

Képviselı-testület (Közgyőlés,
Kerületi képviselıtestület) tagja,
Jegyzı, Fıjegyzı,
(Fı)Polgármesteri Hivatal,
Megyei Közgyőlés Hivatala,
Kerületi Hivatal alkalmazottja

1952. évi III. törvény 67. § (1) ec)

(Fı)Polgármesteri Hivatal,
Megyei Közgyőlés Hivatala,
Kerületi Hivatal alkalmazottja

1952. évi III. törvény 67. § (1) ed)

Jegyzı, Fıjegyzı,
(Fı)Polgármesteri Hivatal,
Megyei Közgyőlés Hivatala,
Kerületi Hivatal alkalmazottja

A Szolgálat megkeresésére köteles az érintett
személyes adatait zárolni és az adatszolgáltatást
az azt igénylı számára megtagadni. Az
adatszolgáltatás - a Szolgálat engedélyével és
annak közremőködésével - nyomós közérdek
érvényesítése érdekében teljesíthetı.
(K-V-MJV-FK-F)

2001. évi LXXXV. törvény 21. § (1)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester
Fıpolgármester

Közli a zárolt adatok szolgáltatását igénylıvel
az adatzárlat elrendelésének tényét. Ezzel
egyidejőleg a megkeresésrıl a Szolgálatot
haladéktalanul értesíti.
(K-V-MJV-FK-F)

2001. évi LXXXV. törvény 21. § (2)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester

(K-V-MJV-FK-F-M)
A jegyzınek (fıjegyzınek) az ıt e minıségében
érintı pereiben meghatalmazottként eljárhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A helyi önkormányzat szerveinek, valamint e
szervek vezetıinek az ıket e minıségükben
érintı pereiben meghatalmazottként eljárhat.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A Védelmi Programmal kapcsolatos feladatok

Biztosítania kell a zárolt adatok biztonságát. Az
adatzárlat idıtartama alatt keletkezett
változásokat az adatzárlat megszőnése után indokolt esetben annak tartama alatt - a Szolgálat
közlése alapján köteles haladéktalanul átvezetni.
Az adatzárlatot kizárólag a Szolgálat
engedélyével oldhatja fel.
(K-V-MJV-FK-F)

2001. évi LXXXV. törvény 21. § (3)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester

A zárolt adatokban bekövetkezett változásról
haladéktalanul, de legfeljebb három napon belül
értesíti a Szolgálatot. A Szolgálat - ha a védelem
érdekeivel ez nem áll ellentétben - az adatzárlat
tartama alatt is engedélyezheti a változások
átvezetését.
(K-V-MJV-FK-F)

2001. évi LXXXV. törvény 21. § (4)

Jegyzı, Fıjegyzı
Polgármester

2005. évi CXXXV. törvény 13. § (2) d)

Képviselı-testület, Közgyőlés,
Polgármester,
Jegyzı, Fıjegyzı

Bőncselekmények áldozatainak segítésével és
az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatok
és hatáskörök
A 6. § (3) bekezdésében megjelölt
jogosultságokról tájékoztatja a területi
áldozatsegítı szolgálatot.
(K-V-MJV-FK-F)

