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2 Bevezető 

Érd Megye Jogú Város folyamatosan nagy gondot fordít a fenntartható fejlődés biztosítására és a 
korszerű megoldások minél rövidebb időn belüli gyakorlati átültetésére. Ezt bizonyítják a soroza-
tosan elnyert pályázatok és a pályázatok során elért eredmények, megvalósuló fejlesztések. Ennek 
a fejlődésnek lényeges velejárója, hogy bizonyos időközönként meg kell vizsgálni a Város Ön-
kormányzatának és Polgármesteri Hivatalának működését is, hogy a Városban lezajló fejleszté-
sekkel lépést tudjon tartani. 

Nagyon fontos lépés a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat működésének szervezetfejlesztési 
célú átvilágítása. Az átvilágítás természetesen nem egy öncélú tevékenység, hanem az ÁROP 
3.A.1./A projektben megfogalmazott célok megvalósításának egyik eszköze. Az átvilágítás ered-
ményeként több tanulmány, tervezet készül, amelyek sorába tartozik a jelenlegi is, amely tanulmá-
nyok, tervezetek remélhetően nagyban hozzájárulnak a fejlődés fenntartásához. 

A szervezetfejlesztés keretén belül az elkészülő tanulmányokban, tervezetekben azonban az Uni-
ós követelményeken túlmenően figyelemmel kell lenni jogszabályi környezet és a romló gazdasági 
helyzetből következő szűkős anyagi forrás által kialakult korlátokra. Ennek megfelelően a javasolt 
változtatások során kiemelt gondot kell fordítani a gazdaságosság és a jogszabályi megfelelés és 
lehetőség szerint a rugalmasság biztosítására. 

A tervezet egyrészt a települési önkormányzati képviselők települési önkormányzat működésében 
betöltött szerepéből indulva, elemzi a bizottságok működését (általánosságban és a helyi speciali-
tásokat megvilágítva) és ennek alapján tesz javaslatot a lehetséges továbbfejlesztési irányokra. 
Másrészt a településrészi önkormányzatok bemutatását (általánosságban és a helyi működést ele-
mezve) tesz javaslatot a lehetséges továbbfejlesztési lehetőségekre. 

A források folyamatos szűkülésnek eredményeként egyre nagyobb a hangsúly a a működés haté-
konyságának növelésén  és ez érvényes a Közgyűlés munkájának szervezésére is. Ebben az eset-
ben a hatékonyság jelenti a Képviselőtestület működésének közvetlen hatékonyságát, és a Képvi-
selőtestület valamint a lakosság közötti kapcsolatrendszer működésének hatékonyságát. ebben az 
utóbbiban kiemelt hangsúlyt kap a településrészi önkormányzatok működése. 

A város vezetése kiemelten kezeli a lakosság tájékoztatását és a lakossági észrevételek becsatorná-
zását a hivatal információ feldolgozási rendszerében, ennek érdekében kiemelt fontossággal kezeli 
a településrészi önkormányzatok működését, illetőleg a civil szerveződésekkel való kapcsolattar-
tás.. 

Az ÁROP 3.A.1 /A projekt keretében készülő tanulmányok, tervezetek és szakmai anyagok ké-
szítésének folyamatában az alábbi súlyponti témák, kérdések kerültek meghatározásra. 

• Kiskincstári rendszer kialakítása, az önkormányzati intézmények erőteljesebb felügyelete 
érdekében. Egy átfogó rendszer bevezetésének előkészítését szakmailag, folyamatleírá-
sokkal támogató szakmai anyag elkészítése. 

• Pályázati adatbázis kialakítása a jelenlegi Hivatali Pályázati Szabályzattal összhangban, in-
formatikai támogatással, mely alkalmas a pályázatok sorsának nyomon követésére. 

• Információszolgáltatás és iratkezelés fejlesztése keretében a szakmailag megfelelő adatok, 
információk megfelelő időben történő begyűjtése/elküldése szabályozásának felülvizsgála-
ta szükséges (közzétételi szabályzat esetleges átdolgozása). 
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• Vezetői Információs Rendszer kialakítása: a Forrás SQL-ből kinyerhető információra ala-
pozva, valamint szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési módszerekre javaslatté-
tel. 

• Költségvetés tervezési folyamatok fejlesztése során a Polgármesteri Hivatali és az intéz-
ményi elemi költségvetés szöveges indoklása tartalmi követelményeinek egységesítése 

• Elektronikus képviselői informatikai rendszer esetleges fejlesztési lehetőségei 
• A közbeszerzési rendszer fejlesztése, környezetbarát közbeszerzés kialakítása: módszerta-

ni javaslat elkészítése, megvalósítási blokkok kialakítása. 
• Tervezet a településrészi önkormányzatok, valamint a bizottságok működésének fejleszté-

sére, az előterjesztések elkészítési rendjének javítására tett javaslat   

A felsoroltak közül a jelen tervezet a településrészi önkormányzatok, valamint a bizottságok mű-
ködésének, valamint az előterjesztések elkészítési rendje fejlesztési lehetőségeinek megfogalmazá-
sát tűzte ki célul. 

3 A településrészi önkormányzatok helye és szerepe 
a településrészi önkormányzatok működésében 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében települési illetve a területi önkormányzato-
kat különböztethetünk meg a jelenlegi önkormányzati rendszerben. A települési önkormányzatok 
olyan közjogi testületek, amelyek közfeladatok ellátásában vesznek részt. Az önkormányzat auto-
nómiát - szervezeti függetlenséget - jelent, mely függetlenség alapján saját ügyeiben önálló döntési 
joggal rendelkezik. 

A települési önkormányzat szervei: 

• a polgármester, 
• a képviselő-testület és bizottságai, 
• a részönkormányzat testülete, 
• a képviselő-testület hivatala (polgármesteri hivatal). 

Megállapítható, hogy az önkormányzati szervek közé sorolt településrészi önkormányzat kiemel-
kedő szerepet kapott az önkormányzatok működésében, de joggal merülhet fel a kérdés, hogy 
miért. 

A földrajzi alapon szerveződő közösségek kiemelkedő szerepet játszanak a települések életében. 
Tevékenységük, törekvéseik sokrétűek, a kulturálódástól a sportoláson át a környezetvédelemig. 
Működési formáik is tükrözik ezt a sokszínűséget, a baráti köröktől egészen az egyesületi formáig. 
A területi elven szerveződő helyi közösségek egy intézményesült formája az önkormányzati rend-
szerben meghonosodott településrészi (városrészi) önkormányzat. 

A magyarországi településszerkezet meglehetősen változatos képet mutat, bár az egyes országré-
szek esetében sok lehet a hasonlóság. A települések komoly változásokon mentek és mennek 
keresztül. Az elmúlt két évtizedben gyakoriak voltak a település-egyesítések. Nem ritkán úgy ala-
kultak városok, hogy a nagyközségek a szomszédos települések bevonásával igyekeztek elérni a 
városi címhez szükséges méreteket.   
Az üdülőterületeken jellemző volt, hogy a településnél jóval nagyobb területet népesítettek be az 
üdülők. Másutt a földrajzi adottságoknak, az építkezési igényeknek megfelelően olyan új telepü-
lésrészek, lakótelepek jöttek létre, amelyek viszonylag elkülönültek a településen belül. 



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 
A településrészi önkormányzatok, valamint a bizottságok működésének fejlesztése 

 

Kiadva: 2009.10.31. Változat: 1.0 Oldal: 5 

A települések átalakulása során egyes településeket olyan részek összessége alkotja sok helyen, 
amely részek valóságos, természetes közösségeket alkotnak, sokszor sajátos a település érdekrend-
szerén belül jól elkülöníthető érdekekkel. Ennek alapján joggal merülhet fel az ilyen közösségek-
ben, hogy döntési lehetőségre tartsanak igényt azokban az ügyekben, amelyek a településen belül 
első sorban ezeket a közösségeket érintik. 

Természetesen nagyon lényeges, hogy az érdekérvényesítés során a település egészének érdekei ne 
sérüljenek, mivel ez utóbbi az egyes földrajzi közösségek önállósodást indítja el (erre is számtalan 
példa volt az elmúlt húsz évben), amely ellentétes a település egészének érdekeivel. Tehát egy 
nagyon kényes egyensúlyt kell fenntartani, ami komoly feladatokat ró a település vezetésére. 

A szóban forgó jelenségek és tények felismerésének eredményeként kerültek az önkormányzati 
törvénybe a településrészi önkormányzatra vonatkozó szabályok. Ezek a szabályok határozzák 
meg a településrészi önkormányzatok működésének kereteit. Ugyanakkor a megvalósítás minden 
esetben az önkormányzat feladata, ennek eredményként a településeken (ahol egyáltalán megala-
kulnak a településrészi önkormányzatok) jelentősen eltér a működésük. 

3.1 A jogszabályok biztosította lehetőségek, gyakorlati ta-
pasztalatok 

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 5. § szerint az önkormányzati jogok tel-
jessége a település egészét illeti meg (részletesen lásd 1. sz. melléklet). Azonban az egész 
települést gyakran olyan részek alkotják, melyek valóságos közösségek, és igénylik, hogy 
döntési lehetőséget kapjanak azon ügyekben, amelyek őket, és csak őket érintik. 

Ezekre az igényekre tekintettel az Önkormányzati törvény lehetővé teszi részönkormányzatok 
kialakítását. A települések sokfélesége miatt a törvény csak keretszabályt ad, a részletes szabályo-
zást a település képviselő-testületének hatáskörébe utalja. 

Ugyanakkor már itt fontos leszögezni, hogy a településrészi önkormányzat nem „kis önkor-
mányzat”, nem gyakorolja a település adott részén az önkormányzati jogok teljes körét, mivel az a 
képviselő testület hatásköre. 

A településrészi önkormányzat a képviselő-testület által létrehozott testület, hatáskörei származé-
kosak, nem egyenrangú a települési önkormányzat képviselőtestületével, erre már az Alkotmány-
bíróság is rámutatott. Ugyanakkor a településrészi önkormányzat szerepe, jelentősége a helyi vi-
szonyok függvényében kiemelkedő lehet a kisebb közösségek érdekeinek érvényesítésében. 

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 28. § keretjellegű szabályozást ad (részle-
tesen lásd 1. sz. melléklet), a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában való 
rendelkezési lehetőséget említi egyik megoldási módként, és mindössze azt a feltételt támaszt-
ja, hogy a részönkormányzati testület vezetője települési képviselő legyen. A részletszabályok 
megfogalmazását a helyi testület hatáskörébe utalja. Ez a rugalmas megoldás lehetővé teszi, hogy 
a helyi sajátosságoknak megfelelően lehessen meghatározni a településrészi önkormányzatok mű-
ködését. 

A településrész önkormányzatának létrehozásakor célszerű az adott körzetben megválasztott 
képviselőkből megalakítani a testületet, de a törvény lehetővé teszi más választópolgárok közre-
működését ebben a testületben is. 

A külső tagok kiválasztása többféleképpen történhet: 

a) néhány száz lakosú településrészen megválaszthatják a testület tagjait falugyűlésen, 
b)  delegálhatják a testület tagjait a helyi egyesületek 
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c)  választhatják a testület tagjait az önkormányzati képviselők választásáról szóló (1990. évi 
LIV.) törvény megfelelő alkalmazásával, 

d) a kerületi képviselő-testület külső személyek felkérésével bővítheti a körzetben megválasz-
tott helyi képviselők csoportját. 

Ez utóbbi módszer hasonlóságot mutat a képviselőtestület szakmai bizottságai létesítésének mód-
jával, ami megkönnyíti a döntés végrehajtását. A városrészi önkormányzat tehát földrajzi szem-
pont szerint kialakuló bizottságként végzi majd tevékenységét. 

A részönkormányzat elnöke csak települési képviselő lehet, a tagok többségére vonatkozóan ez 
már nem írható elő, mert akkor sok helyen nem is lehetne létrehozni részönkormányzatot. 

A törvény felsorolja azokat az eseteket, amikor kötelező megalakítani a településrész önkor-
mányzatát (részletesen lásd 1. sz. melléklet). A települési képviselő-testület nem tagadhatja 
meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását: 

• a külterületi lakott helytől, 
• az olyan üdülőterülettől, melynek népessége eléri a település állandó lakosságának egyne-

gyedét, 
• az egyesítéssel létrejött településrésztől. 

Ez viszont - mint ahogy az Alkotmánybíróság 54/1997. (X. 31.) AB határozatában rámutatott - a 
részönkormányzat megalakításának kötelezettségét jelenti. A meg nem tagadható hatáskör átruhá-
zás csak részönkormányzat létesítésével valósulhat meg, amelyet a Szervezeti- és Működési Sza-
bályzatban rögzíteni kell. Rámutatott határozatában az Alkotmánybíróság arra is, hogy döntésé-
ben a testület csupán azt mérlegelheti, melyek az önkormányzati jogok és anyagi eszközök, ame-
lyek a kizárólag a településrészt érintő ügyekben megadhatók. 

A hivatkozott törvény tehát felhatalmazta a települési önkormányzati képviselő-testületet arra, 
hogy elkülönült vagy sajátos érdekű településrészeire a körülmények mérlegelése alapján, belátása 
szerint, általa meghatározott hatáskörrel részönkormányzatot hozzon létre. Létrehozásáról a 
Szervezeti- és Működési Szabályzatban kell rendelkezni, így ez a képviselő-testület át nem ruház-
ható hatásköre, melyben nyilvános ülésen minősített többségű szavazással dönt. A részönkor-
mányzat feladatait és hatáskörét a Szervezeti- és Működési Szabályzatban kell meghatározni. A 
polgármesternek a részönkormányzatok döntései tekintetében is fennáll a döntés végrehajtását 
célzó felfüggesztési joga. A polgármester tehát felfüggesztheti a részönkormányzat testülete dön-
tésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormány-
zat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

A helyi települési önkormányzati képviselők rendelkeznek olyan jogosítvánnyal, mely szerint a 
képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a részönkormányzat testüle-
tének - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését. 

A részönkormányzati testület önállóan működik. A képviselő-testület a településrészt érintő fel-
adatok ellátására anyagi eszközöket adhat számára. A településrészi önkormányzat ügyviteli teen-
dőinek megszervezése is a jegyző feladata, ennek ellátásáról a képviselő-testület hivatalának kell 
gondoskodni. Ügyviteli és jegyzőkönyv-készítési teendőit a polgármesteri hivatal látja el. A rész-
önkormányzati testület munkája oly módon is segíthető, hogy hivatali kirendeltséget hoznak létre, 
amely egyben a lakossági ügyintézésben, ügyfélszolgálati teendők ellátásában is részt vesz. 

A településrészi önkormányzatok iránti érdeklődés elég nagy volt a törvény hatályba lépése után, 
de számosságuk napjainkban nem megbecsülhető, mivel néhány már megszűnt, illetve nem mű-
ködik és továbbiak szervezése folyik. A nagy érdeklődés miatt előfordultak olyan esetek is, ahol 
helyi csoportok kinevezték magukat településrészi önkormányzatnak, ez azonban nem felel meg a 
törvényi szabályozásnak. Többnyire üdülőterületeken alakultak településrészi önkormányzatok 
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(pl.: Balaton), és a városokban (pl.: Győr, Marcali, Celldömölk, Debrecen), de a fővárosban is van 
(pl.: Pesthidegkút). 

Megalakulásuk - kihasználva a törvény adta széles választási lehetőségeket - változatos módon 
történt. Van ahol választották a testületet a településrész választópolgárai, de pl. az üdülőterülete-
ken a helyi egyesületek delegálták a külső tagokat. Olyan helyen, ahol a képviselő-testületbe több 
képviselőt is választottak a településrészből, a testület a maga kebeléből alakította meg a városré-
szi önkormányzatot. 

Feladat- és hatásköreik is változatosak. Jellemzően csak véleményező, tanácsadó szerepet töltenek 
be, de sok esetben komoly döntési jogosítványokat és pénzeszközöket is kaptak, jellemzően az 
alábbi területeken: 

• környezetvédelem, 
• szociális ügyek, 
• kommunális ügyek, 
• településrendezés, 
• település-üzemeltetés, 
• a kizárólag a településrészen működő intézményekkel kapcsolatos feladatok. 

Olyan hatáskörökben, amelyeket nem adtak át a településrészi önkormányzatnak, de érinti az 
adott területet, jellemzően egyetértési jogot kaptak. 

A településrészi (városrészi) önkormányzatok működéséről a tapasztalatok kedvezőek. Természe-
tesen előfordulnak konfliktusok, ahol a felek nem ismerik fel az érdekközösséget a település fej-
lesztésében és egymásban nem együttműködő partnert látnak. A településrészi közösségek szín-
vonalas munkájukkal segítik az önkormányzati rendszer továbbfejlődését, még színesebbé teszik a 
helyi közéletet a polgárok, a település lakossága érdekében. 

3.2 A helyi településrészi önkormányzatok működése 

Érd Megyei Jogú Város felismerve a lakossági kapcsolatok fontosságát, több szinten (közvetlen 
kapcsolat, civil szervezetek, stb.) épített és épít ki kapcsolatot a lakossággal. A kapcsolatok kiépí-
tése során a lakosság kezdeményezésére nyolc településrészi önkormányzat megalakítására került 
sor, amelyek a Közgyűlés szerveiként működnek.  

A településrészi önkormányzat a településrészt érintően: 

• közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában,  
• véleményezési, javaslattételi joga van különösen az alábbi ügyekben: 
o fejlesztési, településrendezési eszközök előkészítése,  
o környezetterhelő beruházások, 
o közterületek elnevezése,  
o közoktatási, egészségügyi intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése, elnevezé-

se, 
o az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, hasznosítása. 

• támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik velük, 
• a Közgyűlés döntése előtt megtárgyalja a településrészt érintő kulturális, oktatási és sport-

ügyeket tartalmazó javaslatokat, 
• eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben, 
• szervezetéről és működéséről szabályzatot készít, tisztségviselőket választhat, ciklusprog-

ram és éves munkaterv alapján működik, 
• évente beszámolót készít, amelyet nyilvánosságra hoz és a Közgyűlés elé terjeszt. 
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A településrészi önkormányzatok működésre vonatkozó alapvető szabályok az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában találhatók (részletesen lásd a 2. sz. mellékletben). 

Településrészi önkormányzat létrehozását bármely képviselő kezdeményezheti, de csak írásban. A 
javaslat tartalmi elemei kötöttek. Szerepelni kell benne a településrész területi határainak, a létre-
hozandó önkormányzat elnevezésének és a létrehozás és a tagok jelölése céljából összehívandó 
lakossági fórum időpontjára és helyszínére vonatkozó javaslatnak. A településrészi önkormányzat 
területi határainak kijelölésekor tekintettel kell lenni az egyéni választókerületek határaira. Egy 
településrészi önkormányzat területe egy-vagy több egyéni választókerületre terjedhet ki. 

A településrészi önkormányzat létrehozására a választási ciklus első két évében lehet javaslatot 
tenni. 

A településrészi önkormányzat tagjait a képviselők, illetve a településrészen lakó választópolgárok 
közül a Közgyűlés választja meg (azok közül, akik a jelölt nyilvántartásra feliratkoznak). A jelölő 
gyűlést a helyben szokásos módon (helyi sajtó, honlap) kell meghirdetni, amely akkor határozat-
képes, ha a javasolt településrész lakosságának legalább 0,3 %-a jelen van. 

A településrészi önkormányzat vezetője csak települési képviselő lehet. A településrészi önkor-
mányzat tagjainak száma öt és tizenegy fő között lehet. 

A településrészi önkormányzat elhatározhatja saját feloszlását, illetve a Közgyűlés is dönthet a 
településrészi önkormányzat feloszlatásáról. Ebben az esetben a településrészi önkormányzat 
tagjai vonatkozásában a települési képviselők megbízásának megszűnésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 

A településrészi önkormányzat feladati és hatáskörei vonatkozásában a Szervezeti és Működési 
Szabályzat nem tartalmaz részletesebb szabályokat, a jogszabályokban szereplő lehetőségek teljes 
spektruma rendelkezésre áll. A településrészi önkormányzat munkájának segítését a Polgármesteri 
Hivatal végzi, hivatali kirendeltséget nem hoztak létre. 

Érd Megyei Jogú város területén az alábbi településrészi önkormányzatok működnek: 

• Érd Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat 
• Tisztviselő – és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 
• Tusculanum Településrészi Önkormányzat 
• Érdligeti Településrészi Önkormányzat 
• Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat 
• Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 
• Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat 
• Fenyves Parkváros Településrészi Önkormányzat 

A településrészi önkormányzatok az Szervezeti és Működési Szabályzat adta kereteken belül jel-
lemzően kilenctől tizenegy fővel működnek. Rendszerint egy-két tag települési képviselő, így a 
településrész közösségének részvétele a véleményformálásban erőteljesen megjelenik, a lakosság 
véleményének, álláspontjának a döntésekbe történő becsatornázása megoldott. 

A településrészi önkormányzatok 2008-ban összesen negyvenkét ülést tartottak, ami átlag öt ülés 
településrészenként ez azt jelenti, hogy mintegy két és fél havonta tartottak ülést, ami komoly 
aktivitásra utal. Ugyanakkor 2009-ben a tanulmány készítésének időszakáig már ötvenegy telepü-
lésrészi önkormányzati ülés zajlott le, ami átlagosan havi egy ülést jelent településrészenként. 
Ezekből az adatokból egyértelműen látható, hogy a településrészi önkormányzatok aktivitása je-
lentősen fokozódott. A megtárgyalt témák között egyre jelentősebb a településrészi problémákkal 
kapcsolatos témák aránya. A leggyakrabban tárgyalt témák: 

• költségvetés megtárgyalása, 
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• pályázatokon való részvétel, 
• beszámolók megtárgyalása ( pl. Rendőrkapitányság, Polgárőr egyesület, stb), 
• Közgyűlés munkaterve, 
• rendeletek, 
• szelektív hulladékgyűjtés kérésköre, 
• lakók önerős út- és járdaépítési szándékának felmérése. 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a településrészi önkormányzatok aktívan működnek, 
sőt, talán a választás közeledtének eredményeként az aktivitás emelkedik, azonban a lakosság tájé-
koztatása az eredményekről (talán éppen a jelentős számú ülésnek köszönhetően) elmarad az el-
várható szinttől. 

A tájékoztatás informatikai feltételei adottak (a web oldalon megjelennek a településrészi önkor-
mányzatok http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/reszonkormanyzatok/), 
azonban az itt fellelhető információk és azok struktúrája már hagy némi kívánnivalót maga után. 

3.3 Az Önkormányzat kapcsolatai a lakossággal 

Az Önkormányzat kapcsolata a lakossággal két síkon és azon belül két dimenzióban zajlik. Az 
első sík a helyi szerveződéseken keresztüli kapcsolattartás, a másik pedig a közvetlen személyes 
kapcsolat. Mindkét síkon jellemzően két dimenzióban épülnek a kapcsolatok. Egy formális, hiva-
talos dimenzióban és egy informális emberi kapcsolatokon alapuló dimenzióban. 

A helyi szerveződéseken keresztüli kapcsolattartás síkján két főbb kapcsolatcsoportról lehet be-
szélni. Az egyik ilyen csoport a helyi civil szerveződések (a céljuktól függetlenül) csoportja. Ezek a 
csoportosulások jellemzően a lakosság egy jól meghatározható csoportjának érdekeit jelenítik meg 
és próbálják érvényre juttatni a település mindennapi életében. A másik csoport a településrészi 
önkormányzatok csoportja, amely egy adott településrészen élő lakosok érdekeinek érvényre jut-
tatását tűzte ki célul. Ebben a második esetben olyan érdekes helyzet áll elő, hogy a településrészi 
önkormányzat elnöke minden esetben Képviselő, így az érdekérvényesítés hatékonyabban tudhat 
működni, mint a civil szerveződések esetében. A civil szerveződések mellet azonban a jól szerve-
zettség szól. 

A közvetlen személyes kapcsolatok esetében egy megyei jogú város vonatkozásában (mint Érd is) 
csak viszonylag alacsony számú kapcsolatról beszélhetünk és a jellemzően a város funkcionáriusa-
ihoz köthető. Az Önkormányzat természetesen sokat tesz (különösen a választási időszakban) a 
személyes kapcsolatok bővítése érdekében, de a kiterjedt személyes kapcsolat ápolása, fenntartása 
nagyon komoly energiákat emészt fel. 

A dimenziók közül a lakossági kapcsolatokban (függetlenül a kapcsolat síkjától) praktikus okok-
ból a formalizált kapcsolattartás élvez elsőbbséget. Ezzel a megoldással egyszerre több személy-
hez lehet eljutni, mint a személyes kapcsolatkereséssel. Civil szervezetek esetében ez jellemzően 
könnyen megy, hiszen ezen szervezetek saját jól felfogott érdekükben kifejezetten keresik, kez-
deményezik a kapcsolat kialakítását az Önkormányzattal. Az sem ritka, hogy a civil szervezetek 
vezetői lesznek Képviselők, illetőleg Képviselőt kérnek fel civil szervezet vezetésére. A település-
részi önkormányzatok esetében pedig mivel az elnök Képviselő, a kapcsolat kellően szoros. 

Megállapítható, hogy az Önkormányzat a településrészi önkormányzatokat első sorban vélemé-
nyező, javaslattevő szervként, illetőleg a lakossági kapcsolatok egy újabb csatornájaként pozício-
nálta, amelyen az idő és a településrészi önkormányzatok aktivitása is túlmutat, így mindenképpen 
el kell gondolkodni a továbbfejlesztés lehetséges irányvonalain. 
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3.4 A fejlesztés lehetséges irányvonalai 

A fejlesztés irányvonalainak meghatározása során elsődleges fontosságú a partnerség kultúrájának 
tovább erősítése. Folyamatosan erősíteni kell, hogy az Önkormányzat nem egy elefántcsontto-
ronyban működő irányító testület, hanem a helyi szerveződésekkel együttműködve, a település 
egészének érdekeit szem előtt tartva a fenntartható fejlődésen munkálkodó nyitott testület. Ennek 
kinyilvánítása azonban önmagában nem elegendő, hanem a mindennapi működés során tevőlege-
sen is biztosítani kell a fenti elvek megvalósulását. ennek érdekében az alábbi fejlesztési irányvo-
nalak megvalósítása célszerű. 

A településrészi önkormányzatok hatásköreinek, jogköreinek bővítése. 

Jelenleg Érden a településrészi önkormányzatok elsősorban véleményezési és javaslattételi 
jogkörökkel rendelkeznek. Ezek a feladatok nagyon fontosak, hiszen ezzel a megoldással a 
lakossági vélemények szélesebb köre jut el a döntéshozókhoz, viszont a helyi aktivitás in-
dokolttá teszi annak megvizsgálását, hogy milyen további feladatokkal bízhatók meg a tele-
pülésrészi önkormányzatok. 

Célszerű megvizsgálni annak lehetőségét, hogy melyik településrészi önkormányzat milyen 
szinten vonható be a területén működő közszolgáltatások szervezésébe, azok zökkenőmen-
tes biztosításába. 

Szintén célszerű megvizsgálni, hogy melyek azok a Közgyűlési hatáskörök, amelyek átru-
házhatók a településrészi önkormányzatokra. Ezzel a lépéssel csökkenteni lehetne a Köz-
gyűlés terheltségét, másrészt a döntések közelebb vihetők lennének az érintettekhez, ezáltal 
jelentősen javítható lenne a döntések hatékonysága. 

Ugyancsak célszerű lenne megvizsgálni, hogy a településrészt érintő kulturális, oktatási és 
sportügyekre vonatkozó javaslatok kötelező településrészi önkormányzati véleményezése 
jelent-e bármi fennakadást a Közgyűlés működésében. Abban az esetben, ha nem jár külö-
nösebb fennakadással célszerű a bizottsági véleményekhez hasonlóan a döntéshez mellé-
kelni az érintett településrészi önkormányzat véleményét is csatolni, ezzel is javítva a dönté-
sek hatékonyságát és a lakossági vélemények becsatornázását a döntési mechanizmusba. 

A településrészi önkormányzatok működésének megerősítése, intézményesítése. 

Jelenleg Érden a településrészi önkormányzatok kizárólag a Közgyűlés Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatában foglaltak alapján működnek. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
ugyan lehetőséget biztosít saját Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására, azonban 
ezzel a lehetőséggel egyetlen településrészi önkormányzat sem élt. Ezen a szokáson min-
denképp célszerű lenne változtatni oly módon, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
készítő településrészi önkormányzatok előnyökhöz jussanak a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatot nem készítőkkel szemben. 

Ahhoz, hogy a településrészi önkormányzat megfelelő szinten tudjon bekapcsolódni az 
Önkormányzat munkájába, célszerű megalkotnia saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
tisztségviselőket választania valamint ciklusprogramot és éves munkatervet kidolgozni. 
Természetesen ugyanígy szükségessé válik az elszámoltatás is, így célszerű évente beszámo-
lót készíteni a működéséről, amelyet a Közgyűlési elfogadást követően célszerű lenne nyil-
vánosságra is hozni, a jelenlegi jegyzőkönyv szerű közlés helyett valami az érdeklődést fel-
keltő formában. 

A hatáskör és feladat függvényében célszerű megvizsgálni a működés támogatásának kér-
déskörét is. Előre láthatóan a jelenlegi támogatási szint nem lesz elégséges, szükségessé vál-
hat a jelenlegi kapacitás bővítése, akár hivatali kirendeltség létrehozásával, amely egyben a 
lakossági ügyintézésben, ügyfélszolgálati teendők ellátásában is részt vehet. 
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A településrészi önkormányzatok civil kapcsolatainak erősítése. 

Jelenleg Érden a településrészi önkormányzatok tagjai között csak véletlen egybeesések 
eredményeként jelennek meg a helyi civil szerveződések képviselői. A civil kapcsolatok erő-
sítése érdekében ezen a gyakorlaton mindenképpen célszerű változtatni. 

Célszerű megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a településrészi önkormányzatok tagjainak 
jelölésekor a területen működő civil szerveződések vezetői előnyt élvezzenek, illetőleg va-
lamilyen automatizmus alapján megjelenjenek a jelöltlistán. Esetleg érdemes megvizsgálni 
annak lehetőségét, hogy a településrészi önkormányzatban nem tagként, hanem az üléseken 
állandó meghívottként lehessenek jelen és képviselhessék szerveződésük érdekeit. 

A településrészi önkormányzatok lakossági tájékoztatásának erősítése. 

A településrészi önkormányzatok működéséről jelenleg két módon tájékozódhat a lakosság. 
Részint személyes kapcsolatai útján szóban, részint az önkormányzat weblapján 
(http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/reszonkormanyzatok/) keresz-
tül. Ez utóbbi helyen a tájékozódási lehetőségek lakossági szempontból meglehetősen kor-
látozottak (meghívók és jegyzőkönyvek). 

A jelenlegi tájékoztatási metóduson célszerű lenne változtatni. Ebben a struktúrában az át-
lagos felhasználó csak komoly kitartással jut a keresett információhoz. Célszerű lenne a 
rendelkezésre álló információt átstrukturálni, színesíteni. A meghívók és a jegyzőkönyveken 
túlmenően (akár azok rovására is) a megtárgyalt fontosabb ügyekről rövid tájékoztatóban 
lenne célszerű a lakosságot informálni és a tájékoztatóba tenni hivatkozást a megfelelő jegy-
zőkönyvre. Ezeknek a kis tájékoztatóknak a megírását célszerű lenne a településrészi ön-
kormányzat tagjaira bízni, sőt lehetőség szerint a publikálást is, de az első időkben célszerű 
lenne egy stilisztikai kontrollt is beépíteni a folyamatba. 

A településrészi önkormányzatok megjelenését a weblapon célszerű lenne minél előrébb 
hozni, lehetőség szerint a kezdő oldalról néhány (egy-két) kattintással el lehessen jutni a ki-
választott településrészi önkormányzathoz és ott elsődlegesen a színes hírek, meghívók je-
lenjenek meg, ne a jegyzőkönyvek. Ide lenne célszerű bekapcsolni a területükön működő 
civil szervezeteket is, megjelenési lehetőséget biztosítva a számukra (lehetőség szerint szin-
tén saját kezelésbe adva a megjelenő információkat). 

A felsorolt fejlesztési lehetőségek megvalósításával az Önkormányzat nagyon sokat tehet a helyi 
partnerség erősítéséért. 

4 A bizottságok helye és szerepe 
 az önkormányzatok működésében 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a jelenlegi önkormányzati rendszerben te-
lepülési illetve a területi önkormányzatokat különböztethetünk meg. A települési önkormányzatok 
olyan közjogi testületek, amelyek közfeladatok ellátásában vesznek részt. Az önkormányzat auto-
nómiát - szervezeti függetlenséget - jelent, mely függetlenség alapján saját ügyeiben önálló döntési 
joggal rendelkezik. 

A települési önkormányzat szervei: 

• a polgármester, 
• a képviselő-testület és bizottságai, 
• a részönkormányzat testülete, 
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• a képviselő-testület hivatala (polgármesteri hivatal). 

A képviselő-testület mellett megjelenő bizottságok a testületi munka növekedésével egyre na-
gyobb szerephez jutnak. Köszönhető ez annak, hogy a döntés előkészítő szerepük mellett egyre 
többször döntési jogkörrel is rendelkeznek, ami felértékeli szerepüket. 

Egy adott önkormányzat bizottsági struktúráját első sorban az Önkormányzat határozza meg, a 
jogszabályok csak a kereteket biztosítják. Annak függvényében változik a struktúra, hogy az adott 
Önkormányzat milyen szintű döntés előkészítést kíván megvalósítani, illetőleg milyen határkörö-
ket kíván bizottsági szinten megjeleníteni. Ebből következően egy Érdhez hasonló Megyei Jogú 
Város kiterjedt bizottsági struktúrával rendelkezik és a bizottságok kompetenciája sem csak a 
döntés előkészítésre terjed ki. 

4.1 A bizottsági munka jogszabályi keretei 

A képviselőtestületi bizottságok működésének kereteit a 1990. évi LXV. törvény a helyi önkor-
mányzatokról 22-29. § adja (részletesen lásd 1. sz. melléklet). 

A bizottsági struktúrát a határozza meg, azonban ha a lakosság száma meghaladja a kétezer főt a 
településen, akkor pénzügyi bizottságot mindenképp létre kell hozni. Egyéb jogszabályok további 
bizottságok létrehozását is előírhatják. Abban az esetben, ha a képviselő-testület kisebbségi jelölt-
ként megválasztott tagja ezt kezdeményezi kisebbségek ügyével foglalkozó bizottságot is létre kell 
hozni. 

A bizottság előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 
A képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, ille-
tőleg amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be. A képviselő-testület döntési 
jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, sőt helyi rendeletben hatósági 
hatáskört is adhat. 

A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani, 
ezzel lehetőség nyílik a bizottságokba külső tagok választására is. A polgármester, az alpolgármes-
ter, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem 
lehet a bizottság elnöke vagy tagja. Viszont a bizottságba indokolt beválasztani a települési ki-
sebbségi önkormányzat tagját, a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szer-
vezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópol-
gárt. 

A bizottságot a polgármester indítványára kell összehívni és indokolt esetben a polgármester hiva-
tott felfüggeszteni a bizottság döntésének végrehajtását. A felfüggesztett döntésről a következő 
ülésén a képviselő-testület határoz. 

A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala (Polgármesteri Hiva-
tal) látja el. A bizottság ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület döntéseinek az elő-
készítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a 
képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a 
szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy a jogszabályi keretek lehetőséget biztosítanak a lakosság 
közvetlen és civil szerveződések képviselőinek útján bekapcsolódásra a helyi döntések meghoza-
talába. Lehetőség van arra, hogy minden megalakuló bizottság munkáját a létszámának legfeljebb 
feléig civil szervezetek képviselői vagy közvetlenül a lakosság tagjai segítsék. Jellemzően a civil 
szervezetek jutnak, elsősorban szerephez, mivel ezek a szervezetek bizonyos esetekben jelentős 
lakosságarányt képviselnek. 



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 
A településrészi önkormányzatok, valamint a bizottságok működésének fejlesztése 

 

Kiadva: 2009.10.31. Változat: 1.0 Oldal: 13 

4.2 A helyi bizottságok és hatásköreik, 
 döntési kompetenciáik 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályok nyújtotta kereteken belül hozta létre bi-
zottságait, amelyek működését a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozta meg (részletesen 
lásd a 2. sz. mellékletben). A bizottságok előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellen-
őrzési feladatokat ellátó egymással mellérendeltségi viszonyban álló szervek. A Közgyűlés által a 
munkatervben meghatározottak szerint vannak előterjesztések, amelyeket csak a bizottság és van-
nak olyanok, amelyek bizottsági javaslattal nyújthatók be. 

Létrehozhatók állandó és eseti bizottságok. Az eseti bizottság meghatározott időre, vagy feladat 
elvégzésére jön létre. Az eseti bizottság a feladat elvégzéséről köteles a Közgyűlésnek beszámolni, 
a beszámoló megtartásával az eseti bizottság automatikusan megszűnik. Átmeneti feladatok meg-
oldására a munkacsoport hozható létre, mely tagjainak többsége képviselő. A munkacsoportra 
nem érvényesek a bizottságra vonatkozó rendelkezések. 

Az állandó bizottságok elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell 
megválasztani, bármely települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülé-
sén. 

A bizottságok működési szabályaikat maguk állapítják meg, munkaterv alapján végzik tevékenysé-
güket, képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel össze-
függésben azonosak. A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti (köteles összehívni 
ha a Közgyűlés úgy határoz, a polgármester indítványozza vagy a bizottsági tagok több mint felel 
indítványozza). Az elnök akadályoztatása esetére a bizottság elnök-helyettest választhat. 

Bármely képviselő javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy meg-
tárgyalását, melyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalásához a kezdemé-
nyező képviselőt meg kell hívni. Szükség esetén a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott 
téma együttes ülés keretében történő megtárgyalásáról. 

Az átruházott önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatnak alaki és tartalmi szempontból 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
72. §-ában előírt követelményeknek (részletesen lásd a 3. sz. mellékletben) meg kell felelnie. A 
bizottság elnöke a bizottság döntéseinek végrehajtásáról köteles beszámolni a bizottságnak. A 
bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. A bizottság meghatározott 
témakörben külső szakértőt is igénybe vehet. A bizottság munkáját a jegyző által kijelölt bizottsági 
titkár segíti.  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott bizottságok és azok feladat és hatáskörei: 

Egészségügyi Bizottság 

• Egészségügyi, állategészségügyi, növényvédelmi, és a szociális és egészségügyi vállalkozá-
sokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás 
ellenőrzése. 

• Jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot, ideértve ezek későbbi módosításait is 
költségvetési szervként, közhasznú társaságként, egyszemélyes közhasznú társaságként mű-
ködő közintézmény esetén. 

• Jóváhagyja az egészségügyi intézmény térítési díj szabályzatát. 
• Mint fenntartó elfogadja – gyógyintézet szakmai vezető testületének egyetértése után - a 

szakmai tervet. 

Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
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• Az európai integrációval összefüggő önkormányzatot érintő feladatok előkészítése, vélemé-
nyezése, a végrehajtás ellenőrzése. 

• Az uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítése, véleményezése, a végrehajtás el-
lenőrzése. 

• Testvérvárosi és nemzetközi külkapcsolataival összefüggő feladatok előkészítése, vélemé-
nyezése, a végrehajtás ellenőrzése. 

Környezetvédelmi Bizottság 

• Az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos döntések előkészítése, vélemé-
nyezése, és a végrehajtás ellenőrzése. 

• A köztisztaság és a településtisztaság biztosításával kapcsolatos döntések előkészítése, vé-
leményezése, és a végrehajtás ellenőrzése. 

• Az állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a döntések előkészítése, vé-
leményezése, és a végrehajtás ellenőrzése. 

• A környezetvédelmi alap felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

Közrendvédelmi Bizottság 

• A település közrendjével összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás el-
lenőrzése. 

• A település közbiztonságával összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a végrehaj-
tás ellenőrzése. 

• A polgárőrséggel való kapcsolattartás és együttműködés. 

Oktatási és Művelődési Bizottság 

• Az óvodai és alapfokú neveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése, vé-
leményezése, a végrehajtás ellenőrzése. 

• A közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése, véleményezése, a 
végrehajtás ellenőrzése. 

• A közoktatási törvényben meghatározott döntések meghozatala, a döntések előkészítése, 
véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése. 

• A közművelődési intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések 
előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése. 

• Tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálására. 

Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság 

• A gazdálkodással összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzé-
se. 

• A helyi adókkal összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése. 
• A megyei jogú város költségvetésével összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a 

végrehajtás ellenőrzése. 
• Az önkormányzati vagyonváltozással összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a 

végrehajtás ellenőrzése. 
• Az önkormányzat által kötendő 5 MFt érték feletti szerződés-tervezetekkel összefüggő 

döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése. 
• A polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 

Sport és Ifjúsági Bizottság 

• Az ifjúsággal kapcsolatos döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése. 
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• A testneveléssel és sporttal, tömegsporttal kapcsolatos döntések előkészítése, véleményezé-
se, a végrehajtás ellenőrzése. 

• A sporttal, tömegsporttal összefüggő pályázatok elbírálására. 

Szociális Bizottság 

• A szociális ellátással 
• A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátására, a döntések előkészítésére, 

véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére 
• A helyi önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskör gya-

korlására 

Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság 

• Az önkormányzat vagyonával összefüggő feladatok ellátása. 
• Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása. 
• Az önkormányzati rendeletben meghatározott körben a tulajdonosi jogok gyakorlásával 

összefüggő feladatok ellátása. 
• Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások és helyiségek elidegenítésével, bérletével 

összefüggő feladatok ellátása. 
• Az önkormányzati fenntartású intézmények, költségvetési szervek beszerzési folyamatának 

ellenőrzése, a döntések előkészítése, véleményezése, és a végrehajtás ellenőrzése. 

Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 

• A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése. 
• A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása. 
• A vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását. 
• A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítá-

sa a Közgyűlés hivatalán keresztül. 
• A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében: 
o a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosí-

tó adatok írásbeli bejelentésére, 
o a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése, és az ellenőrzést követő 8 

napon belüli törlése, 
o a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Közgyűlés soron következő 

ülésén való tájékoztatás. 

Városfejlesztési Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság 

• A településfejlesztéssel összefüggő döntések előkészítésével, véleményezésével, és a végre-
hajtás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

• A településrendezéssel összefüggő döntések előkészítésével, véleményezésével, és a végre-
hajtás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

• A földrajzi nevekkel összefüggő döntések előkészítésével, véleményezésével, és a végrehaj-
tás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

• A vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetéssel, csatornázással összefüggő döntések előkészíté-
sével, véleményezésével, és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

• A helyi tömegközlekedéssel összefüggő döntések előkészítésével, véleményezésével, és a 
végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

• A mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésével, véleményezésével, és a végrehaj-
tás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
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• A közterület-használati engedélyekkel kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskör gyakor-
lása. 

• A közérdekű információt tartalmazó önálló hirdető berendezés, hirdetőoszlop vagy reklám-
tábla közterületen történő elhelyezésének engedélyezése. 

A felsorolt bizottságok számossága és tevékenységük szerteágazó volta egyértelmű bizonyítéka 
annak, hogy Érd komolyan gondolja a döntések előkészítését és azokban az esetekben ahol lehet-
séges még hatósági jogkörökkel is felruházza a bizottságokat. A bizottságok kettő és tíz tag között 
és az elnökkel alakultak meg, ami azt jelenti, hogy mintegy nyolcvan tagja van a tizenegy bizott-
ságnak. Ez átlag hét tag bizottságonként, amelyből három nem képviselő tag is segíti a döntés 
előkészítési munkát. Ez a létszám, és amennyiben a civil szervezetek megfelelően képviseltetik 
magukat a bizottságokban, kiegészítve a településrészi önkormányzatok véleményével mindenké-
pen megalapozott döntések meghozatalát vetíti előre. 

A döntés előkészítési munka kiváló lehetőséget teremt az infokommunikációs eszközök használa-
tára. Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala nagy hangsúlyt fektet a döntés előkészítési 
munka támogatására, ide értve a bizottságok támogatását is, és ennek megfelelően komoly infor-
matikai infrastruktúrával rendelkezik erre a célra. A mindennapi használat során azonban vannak 
zökkenők a munkában és felfedezhetők bizonyos túlszabályozottságra utaló jelek is. 

Az előterjesztések készítése során belső hálózati mappákba másolás és kézi verziószám állítással 
készülnek el az előterjesztések, miáltal a munka személyfüggő és magában hordozza a hibalehető-
ségeket. A bizottságok és a Közgyűlés már elektronikusan kapja meg az előterjesztést, de oly mó-
don, hogy a kész előterjesztések egy előre meghatározott mappába kerülnek és onnan ismételten 
manuálisan (újabb hibalehetőség) kerülnek csatolásra az EDtR-be (Elektronikus Döntéstámogató 
Rendszer). Ezek a megoldások az infokommunikáció mai színvonalán (integrált rendszerek) ko-
moly veszélyforrásokat jelenthetnek. 

Mindezeken túl az EDtR rendszer a külső bizottsági tagok számára nem érhető el, így ők csak a 
hagyományos úton juthatnak az előterjesztésekhez bizonyos esetekben még akár később is, mint 
azon bizottsági tagtársaik, akik Képviselők. Így hiába a nagyszámú nem Képviselő tag a bizottsá-
gokban, sajnos az információhoz jutásban adott esetben hátrányba kerülhetnek, ezáltal nem min-
den esetben biztosított a megfelelő hatékonyságú részvételük a döntési mechanizmusokban. 

4.3 A fejlesztés lehetséges irányvonalai 

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy Érd Megye Jogú Város Közgyűlése sokat tett és tesz 
annak érdekébe, hogy a Közgyűlés által meghozott döntések kellően előkészített, megalapozott 
döntések legyenek. Annak érdekében, hogy továbbra is hasonló alaposságú döntések legyenek 
meghozhatóak érdemes megfontolni néhány fejlesztési lehetőséget. Ezek a lehetőségek első sor-
ban a belső folyamatokra vonatkoznak, amelyek segítségével tovább erősödne a lakossági véle-
mények beépítése a döntéshozatali mechanizmusba. 

Az előterjesztés készítési folyamat újraszabályozása az infokommunikáció hatékonyabb 
beépítése a folyamatba. 

A Polgármesteri Hivatal egyik kiemelt feladata a Közgyűlés munkájának segítése a pontos 
és szakmailag, törvényességi szempontból is kifogástalan előkészítés által. Az előterjeszté-
sek elkészítési rendje alapján több szervezeti egység összetett, komplex munkájának ered-
ménye a döntést megalapozó információkat tartalmazó, a képviselők elé kerülő szakmai 
anyag. 

A Közgyűlés napirendje az éves munkaterv valamint az egyéb, az SZMSZ szerint erre jogo-
sultak által javasolt előterjesztésekből kerül összeállításra a tisztségviselőkkel valamint a bel-
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ső szervezeti egységek vezetőivel történő egyeztetést követően. A bizottságok napirendje a 
bizottság feladat-és hatáskörébe tartozó Közgyűlési előterjesztésekből, valamint egyéb ak-
tuális bizottsági feladatokból kerül összeállításra a bizottság elnökével történő egyeztetést 
követően. 

Fent leírtak alapján vannak munkaterv alapján készülő előterjesztések, és vannak azon kívü-
liek. A munkatervben nem szereplő előterjesztéseket sok esetben nem lehet előre tervezni, 
a munkatervbe beépíteni. Azok a gyakran a feladatok jelentkezésével egyidejűleg szüksége-
sek (pl.: pályázat esetén a közgyűlés tulajdonosi nyilatkozata az önerő biztosításáról, vagy 
központi jogszabályváltozás esetén helyi rendelet módosítása, stb.). 

A bizottsági előterjesztések előkészítése a vezetői értekezleten kezdődik. Itt kerül megfo-
galmazásra az előterjesztési tartalma, felelőse és az előterjesztés készítésének részhatáridői. 
Az előkészítése egyes lépései az erre a célra rendszeresített munkalapon kerülnek rögzítésre 
és azok megtörténtét az adott lépésért felelős személy aláírásával igazolja. Ez a rendszer el-
méleti modellként biztosítja az előterjesztések alapos jogi és szakmai kontrollját, amely biz-
tosíték arra, hogy a Közgyűlés által meghozott döntések megfelelnek a hatályos jogi köve-
telményeknek, és végrehajthatóságuk is biztosított. A problémát egyrészt a hagyományos 
dokumentálás és a folyamat egyirányú és lineáris volta adja, aminek eredményeként az elő-
terjesztés készítője nem értesül a későbbi szakmai kontrollok által végzett módosításokról. 
Ez a metódus minőségjavítási szempontból nem túl szerencsés. 

A mindennapi gyakorlat változtatott is a metóduson, azonban a javítási szándékkal kialakí-
tott módosítások nem kerültek vissza az eredeti folyamatba, így azok szokások alapján mű-
ködnek, ami személyhez, személyekhez kötődik. 

A Polgármesteri Hivatal tényleges gyakorlata alapján célszerű az eljárási rend áttekintése, 
annak a gyakorlatnak megfelelő szabályozása, hogy az előterjesztés elkészítése és véglegesí-
tése során bekövetkező változtatások az előterjesztés korábbi szakaszában érintett irodave-
zetőkhöz is eljusson, minőségjavulást eredményezzen. Ennek érdekében a folyamat módo-
sítása mellet a dokumentálást is át kell tekinteni és megvizsgálni a dokumentációk elektroni-
zálásának lehetőségét. 

A szabályozást követően célszerű megvizsgálni, hogy a folyamatban, melyek azok a mozza-
natok amelyek feltétlenül indokolják a manuális megvalósítást annak érdekében, hogy lehe-
tőség szerint a teljes folyamat elektronizálásra kerüljön. Természetesen az elektronizált fo-
lyamatba be kell építeni a megfelelő ellenőrzéseket és biztonsági elemeket, amelyek garan-
tálják a megfelelő minőség biztosítását. A folyamat tervezése során biztosítani kell, hogy a 
Képviselők és az érintett bizottság tagja (külső és Képviselő tagok egyaránt) már az előké-
szítés szakaszában is beletekinthessenek az előterjesztésbe és véleményt fűzhessenek hozzá. 
Ezzel a lépéssel azon túl, hogy folyamatosan javuló minőségű előterjesztések készülhetnek, 
biztosítható lenne a bizottságok kellően megalapozott (hiszen már előkészítési szakaszban 
megismerhetnék az előterjesztést) megfelelően előkészített véleményének csatolása. 

A civil szerveződések és a lakosság szorosabb bevonása a bizottságok munkájába. 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatali mechanizmusban minél több helyi lakos vélemé-
nye bekerüljön célszerű az egyének megkérdezésén túl a civil szervezetek képviselőit meg-
szólaltatni. Ez a megoldás sokkal hatékonyabb, de nem szabad lemondani az egyéni véle-
ménynyilvánítás lehetőségéről sem. 

Ennek érdekében egyrészt célszerű megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az egyes bizottsá-
gokban a civil szervezetek vezetői milyen súllyal kapnak helyet, ha szükséges a megfelelő 
arány biztosítása érdekében akár a Szervezeti és Működési Szabályzatot is érdemes módosí-
tani.  
Másrészt célszerű megvizsgálni, hogy az egyes bizottságok munkájába, akár csak adott 
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ügyek vonatkozásában is, hogyan tudnak bekapcsolódni tanácskozási joggal az érintett civil 
szervezetek.  
Végezetül célszerű megvizsgálni, hogy mennyire bővíthető azon témák köre, amelyek vo-
natkozásában a településrészi önkormányzatok véleményét is szükséges csatolni az egyes 
előterjesztésekhez. 

Természetesen az egyeztetések során érintettek körének bővítése többlet feladatokkal jár, 
ennek kezelhető szinten tartása érdekében szükséges a folyamat elektronizálása. 

Az elektronizálást érdemes lenne már oly módon kialakítani, hogy az előterjesztések előké-
szítési szakaszában is lehessen lakossági véleményeket is fűzni az előterjesztéshez. ennek 
érdekében az előterjesztéseknek minél előbb meg kellene jelenni a portálon és véleményez-
hetőnek kellene lennie, vagy szükség szerint akár lakossági szavazásra is lehessen bocsátani. 

 

A bizottság tagjai részére hozzáférés biztosítása a hivatali infokommunikációs infrastruk-
túrához. 

A jelenlegi helyzet elemzése alapján egyértelműen kitűnik, hogy a bizottságok egy kicsit 
mostoha gyermekek, különös tekintettel a bizottságok külsős tagjaira. Ahhoz hogy ez meg-
változzon célszerű a hivatali infokommunikációs infrastruktúra megnyitása a bizottsági ta-
gok részére is. 

Első lépésként célszerű a hivatali infokommunikációs rendszer használatára vonatkozó sza-
bályokat olyan irányba módosítani, hogy a használati jogosultságok személyhez, ne pedig 
eszközhöz kötődjenek. Ezt követően célszerű az EDtR-t minden bizottsági tag részére 
megnyitni. 

Következő lépésként célszerű a GVOP 4.3.1 projekt eredményeként kialakításra került int-
ranet portált üzembe helyezni és feltölteni azokkal az információkkal, amelyek lapaján az 
Önkormányzat (ide értve a Közgyűlést, a bizottságokat, a településrészi önkormányzatokat 
és a Hivatal munkatársait) közösségi terévé váljon és a mindennapi munkavégzés megke-
rülhetetlen eszköze legyen. 

Végezetül célszerű lenne a más szintén rendelkezésre álló eDemokrácia rendszer (szintén a 
GVOP 4.3.1 projekt eredménye) használatba vétele, amely lehetőséget nyújt az elektronizált 
előterjesztés előkészítési folyamat teljes kezelésére és lehetőséget biztosít a lakossági véle-
ményének gyűjtésére, szavazások lebonyolítására. 

Az említett két rendszer teljes körű használatbavételének eredményeként a lakossági véle-
mények megjelenése és a bizottsági, valamint a teljes döntés előkészítési munka legalább 
eggyel magasabb szintre léphetne. 
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1. sz. Melléklet 

Kivonat 
1990. évi LXV. törvény 

a helyi önkormányzatokról 

 

Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Ön-
kormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz 
való jogait.  

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, ille-
tőleg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű 
közügyeit.  

Az Országgyűlés, támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzás-
hoz szükséges feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizáció-
ját.  

Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében a következő törvényt alkotja:  

I. Fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Az önkormányzati jogok 

1. § (1) A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye önkormányzata (a továbbiak-
ban: helyi önkormányzat) a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben (a további-
akban: helyi közügy) önállóan jár el.  

(2) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormány-
zati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek 
helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.  

(3) A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi 
ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az 
Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.  

(4) A helyi önkormányzat - a választott helyi képviselő-testület által, vagy a helyi népszavazás dön-
tésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem 
utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent meg-
tehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti 
a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.  

(5) Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötelező-
en ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés 
biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértéké-
ről és módjáról.  

(6) A helyi önkormányzat a törvény keretei között:  

a) önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét, önkormányzati jelképeket alkothat, helyi 
kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;  

b) önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként 
vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. 
Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat. Kiegészítő állami támogatásra jogosult az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzat;  
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c) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekeinek képviselete és védelme céljából terü-
leti, valamint országos érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, feladat- és hatáskörében együtt-
működhet külföldi helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe.  

2. § (1) A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus 
módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.  

(2) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete - annak felhatalmazására 
bizottsága, a részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a 
polgármester -, illetőleg a helyi népszavazás hozhat. Törvény a polgármesternek, főpolgármester-
nek, megyei közgyűlés elnökének kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapíthat meg.3   

(3) A helyi önkormányzat véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatásköré-
be nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. A helyi önkormányzatnak a döntésre jo-
gosult szerv a jogszabályban előírt határidőn belül érdemi választ köteles adni.  

3. § Az önkormányzati jogokat, illetőleg az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlását az 
Alkotmánybíróság, illetőleg a bíróság védi.  

4. § Az 1-3. §-ban biztosított önkormányzati jogok minden helyi önkormányzat tekintetében 
egyenlőek.  

5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (továbbiakban: 
választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe válasz-
tott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzás-
hoz való közösségi jogaikat.  

A képviselő-testület bizottságai 

22. § (1) A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A 
képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot választ. Törvény más 
bizottság megalakítását is elrendelheti. 

(2) A képviselő-testület a kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagjai kezdeményezésére ki-
sebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre. 

(3) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bi-
zottság végzi. 

23. § (1) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és el-
lenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, 
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújtha-
tók be a képviselő-testületnek. 

(2) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhat-
ja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. 

(3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni. 

24. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell vá-
lasztani. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képvi-
selő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. 

(2) A bizottságba indokolt beválasztani a települési kisebbségi önkormányzat tagját, a feladatköre 
szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet kül-
döttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. 

25. § (1) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni. 
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(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végre-
hajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A 
felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

26. § A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen 
érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök ese-
tén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. 

27. § A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület 
döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal 
tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek 
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdemé-
nyezheti. 

28. § (1) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában - településrészi önkormány-
zatot hozhat létre települési képviselőkből, más választópolgárokból. A településrészi önkor-
mányzati testület vezetője települési képviselő. 

(2) A képviselő-testület a településrészt érintő ügyekben egyes hatásköreit átruházhatja a telepü-
lésrészi önkormányzatra, anyagi eszközöket adhat számára. 

29. § A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala látja el. A tele-
pülésrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali kirendeltsé-
geket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is ellát-
hatnak. 

VI. fejezet 

A KÖZSÉG, A VÁROS ÉS TERÜLETÜK 

52. § (1) A helyi választópolgárok kezdeményezésére új község alakítható az olyan elkülönült, 
legalább háromszáz lakosú lakott településrészből, amely feltételei alapján képes az önkormányza-
ti jogok gyakorlására, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére a szolgáltatá-
sok színvonalának csökkenése nélkül. 

(2) Új község alakításának a kezdeményezése esetén a falugyűlés legalább háromtagú előkészítő 
bizottságot választ a településrészen lakó települési képviselőkből, ha nincs elég települési képvi-
selő, vagy azok a megbízatást nem vállalják, akkor más választópolgárokból. Az előkészítő bizott-
ság javaslatot tesz az új község területére, szakértői vélemény alapján a község elnevezésére, a 
vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére. A javas-
lat elkészítéséhez - az előkészítő bizottság felkérésére - a közigazgatási hivatal szakmai segítséget 
ad, más szerv pedig szakmai segítséget adhat. 

(3) Az előkészítő bizottság a javaslatát ismerteti a lakossággal. Az előkészítő bizottság javaslatára a 
képviselő-testület határozatába foglalja az új község alakításának a kezdeményezését. Az esetleg 
eltérő kisebbségi véleményt is tartalmazó községalakítási kezdeményezésről a köztársasági elnök 
dönt. 

(4) Az új község külterülete a belterülethez kapcsolódó, egybefüggő terület. Eltérő megállapodás 
hiányában a település külterületét a belterületi népességgel arányosan kell megosztani. 

53. § Községegyesítés megszüntetése esetén - eltérő megállapodás hiányában - a községek területe 
azonos a községegyesítést megelőző területükkel. Községegyesítés megszüntetésének a kezdemé-
nyezése az 52. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással történhet. Eltérő megállapodásnak különö-
sen akkor van helye, ha a községegyesítést megelőző terület meghatározása az érintett település 
működőképessége szempontjából aránytalanul nagy hátrányt jelentene. 
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54. § (1) Helyi népszavazás alapján az érintett képviselő-testületek határozatukkal kezdeményezik 
az egybeépült községek, illetőleg város és község egyesítését, egyidejűleg javaslatot tesznek az új 
település nevére. A megszűnt község a nevét településrésznévként megtartja. 

(2) Az egyesülés során a községek valamennyi joga és kötelezettsége az új községre, illetőleg a 
városra száll át. 

55. § A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének - kezdeményezésére - kizárólag a 
településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat adhat. Nem tagadhatja meg a kizárólag a 
településrészt érintő hatáskör átruházását: 

a) az egyesítéssel létrejött településrésztől, 

b) a külterületi lakott helytől, 

c) az olyan üdülőterülettől, amelynek népessége eléri a település állandó lakosságának egynegyedét. 

56. § (1) Az érintett, egy megyén belüli, egymással határos települési önkormányzatok képviselő-
testületei megállapodhatnak területrész átadásáról, átvételéről, cseréjéről (a továbbiakban együtt: 
területrész-átadás). 

(2) Lakott területrész átadását népi kezdeményezéssel az ott lakó választópolgárok is kezdemé-
nyezhetik. 

(3) Lakott területrész átadásának kezdeményezése esetén az érintett képviselő-testületek együttes 
ülésen legalább háromtagú, területrész átadását előkészítő bizottságot választanak települési kép-
viselőkből, illetőleg más választópolgárokból. Az előkészítő bizottság tagjainak több mint felét a 
lakott területrészen lakó települési képviselők vagy választópolgárok közül kell megválasztani. A 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához a képviselő-testületi tagok több mint felének 
igen szavazata szükséges. 

(4) Az érintett képviselő-testületek a területrész átadását előkészítő bizottság javaslata alapján elő-
zetes megállapodást köthetnek az átadandó területrész területéről és határáról, a vagyon megosz-
tásáról. 

(5) Lakott területrész átadása esetén az ott lakó választópolgárok - helyi népszavazással kinyilvání-
tott - többségi támogatása szükséges a megállapodáshoz. 

(6) A képviselő-testületek - az előzetes megállapodásnak megfelelően - a lakott területrész átadá-
sáról, annak részletes feltételeiről a helyi népszavazást követően kilencven napon belül állapodnak 
meg. Megállapodás hiányában az érintett képviselő-testület keresete alapján a megyei bíróság - 
soron kívül - dönt. Döntése a megállapodást pótolja. 

(7) Lakott területrész átadása nem tagadható meg, ha a képviselő-testületek előzetes megállapo-
dást kötöttek, és az átadással a területrész választópolgárainak többsége helyi népszavazás során 
egyetértett. 

(8) A külterületi lakott területrész átadására a lakott területrészre vonatkozó szabályokat kell meg-
felelően alkalmazni. 

(9) A települési képviselő-testület minősített többségű határozattal kezdeményezheti, hogy az 
Országgyűlés a települést a területével határos másik megye területéhez csatolja át. Más megyéhez 
csatlakozni kívánó település fogadásáról az érintett megye közgyűlése állást foglal. 

57. § A területváltozás költségeit az a község, város viseli, amelynek javára történt a területátcsato-
lás. 

58. § A község, a város nevét úgy kell megállapítani, hogy ne lehessen összetéveszteni az ország-
ban levő más helység nevével. Községegyesítés megszüntetését követően a község általában az 



MELLÉKLETEK 

 

egyesítés előtti nevét használja. Új községnévről a lakossági állásfoglalás előtt kérni kell a földrajzi 
nevekben illetékes szerv szakmai véleményét. 

59. § A nagyközség a várossá nyilvánítását kezdeményezheti, ha a városi cím használatát fejlettsé-
ge, térségi szerepe indokolja. A képviselő-testület a kezdeményezését a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter útján terjeszti a köztársasági elnök elé. 

60. § A városban működő, községekre is kiterjedő illetékességű állami szervek illetékességi terüle-
tét összehangoltan, a lakosság számára kedvező módon kell meghatározni. 
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2. sz. Melléklet 

Kivonat 
17/2004. (VI.1.) számú 

r e n d e l e t e 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

VII. FEJEZET 

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI, 

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 

 

A bizottságok 

 

54. § (1) A Közgyűlés bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőr-
zési feladatokat ellátó - a Közgyűlés által döntési jogkörrel felruházható - egymással mellé-
rendeltségi viszonyban álló szervek.  

(2) A Közgyűlés a munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizott-
ságok terjesztenek elő, illetve amelyek csak előzetes bizottsági javaslattal nyújthatók be. Az 
SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza a bizottságokra jelen rendeletben átruházott feladat- és 
hatásköröket. 

(3) Az állandó bizottságok elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell 
megválasztani. 

(4) A települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. 

(5) A bizottság határozatképességére, az átruházott hatáskörben hozott határozathozatalára, va-
lamint az ülések nyilvánosságára, és a bizottság tagjának döntéshozatalból való kizárására a Köz-
gyűlés működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(6) A bizottságok működési szabályaikat - a jogszabályok és az SZMSZ keretei között - maguk 
állapítják meg. 

(7) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági műkö-
déssel összefüggésben azonosak. 

55. § (1) A Közgyűlés állandó, és eseti bizottságot hozhat létre. 

(2) A Közgyűlés az eseti bizottságot meghatározott időre, vagy feladat elvégzésére hozza létre. Az 
eseti bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályok az irányadók. Az eseti bizottság a 
feladat elvégzéséről köteles a Közgyűlésnek beszámolni, a beszámoló megtartásával az eseti bi-
zottság automatikusan megszűnik. 

(3) Átmeneti, ad-hoc feladatok megoldására a Közgyűlés munkacsoportot hozhat létre, melynek 
többsége képviselő. A munkacsoportra nem érvényesek a bizottságra vonatkozó rendelkezések. 

56. § (1)A Közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság 

b) Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság 



MELLÉKLETEK 

 

c) Városfejlesztési Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság   

d) Környezetvédelmi Bizottság 

e) Egészségügyi Bizottság 

f) Szociális Bizottság 

g) Oktatási és Művelődési Bizottság 

h) Sport és Ifjúsági Bizottság 

i) Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 

j) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

k) Közrendvédelmi Bizottság 

(3) A bizottságok személyi összetételét és feladatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

57. § (1) A bizottságok  munkaterv alapján végzik tevékenységüket. 

(2) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetére a 
bizottság elnök-helyettest választhat. A bizottsági meghívókat a Polgárok Házában (Érd, Alsó u. 
3.) lévő hirdetőtáblán ki kell függeszteni, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján meg kell 
jelentetni. 

(3) Az elnök köteles összehívni a bizottságot 

  a) a Közgyűlés határozatára, 

  b) a polgármester indítványára, 

  c) a bizottsági tagok több mint felének indítványára. 

(4) A bizottság ülését úgy kell összehívni, hogy a meghívót, és az előterjesztéseket a bizottság 
tagjai az ülést megelőzően legalább 3 nappal kézhez kapják. 

(5) Bármely képviselő javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 
megtárgyalását, melyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalásához a kezde-
ményező képviselőt meg kell hívni. 

(6) Szükség esetén a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében 
történő megtárgyalásáról. Döntéshozatalkor a bizottságok egyenként szavaznak. 

(7) A bizottságok tervezett üléseiről és napirendjéről a képviselőket tájékoztatni kell.  

(8) A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a jegyző-
könyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a vita lényegét, a bizottság határozatait, a szavazati 
arányokat, a bizottsági tag kérésére a kisebbségi véleményt. 

(9) Az átruházott önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatnak alaki és tartalmi szem-
pontból a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 72. §-ában előírt követelményeknek meg kell felelnie. A határozatot a bizottság elnöke 
(akadályoztatása esetén az elnök-helyettes) írja alá.  

(10) A bizottság elnöke a bizottság döntéseinek végrehajtásáról köteles beszámolni a bizottság-
nak. A bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. 

(11) A bizottság meghatározott témakörben külső szakértőt is igénybe vehet. A bizottságok mű-
ködésének költségeiről a költségvetésben elkülönítve kell gondoskodni. 

(12) A bizottságok ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A bizottság munkáját a 
jegyző által kijelölt bizottsági titkár segíti.  
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A településrészi önkormányzat 

 

58. § (1)  A Közgyűlés a településrész lakosságának kezdeményezésére településrészi önkormány-
zatot hozhat létre. A településrészi önkormányzat a Közgyűlés szerve. 

(2) A létrehozáskor a Közgyűlés meghatározza: 
- a településrész pontos területi határait, 
- a településrészi önkormányzat elnevezését, 
- a településrészi önkormányzat tagjainak számát. 

(3) A településrészi önkormányzat a településrészt érintően  
a) közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában,  

b) véleményezési, javaslattételi joga van különösen az alábbi ügyekben: 

- fejlesztési, településrendezési eszközök előkészítése,  
- környezetterhelő beruházások, 
- közterületek elnevezése, 
- közoktatási, egészségügyi intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése, elnevezése, 
- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, hasznosítása. 

c) támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik velük, 

d) a Közgyűlés döntése előtt megtárgyalja a településrészt érintő kulturális, oktatási és sportügye-
ket tartalmazó javaslatokat, 

e) eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben, 

f) szervezetéről és működéséről szabályzatot készít, tisztségviselőket választhat, ciklusprogram és 
éves munkaterv alapján működik, 

g) évente beszámolót készít, amelyet nyilvánosságra hoz és a Közgyűlés elé terjeszt. 

59. § (1) A településrészi önkormányzat létrejöttének szabályai: 

a) a településrészi önkormányzat létrehozására bármely képviselő írásban javaslatot tehet, a  
javaslatnak tartalmaznia kell: 
- a településrész pontos területi határait; 
- a létrehozandó településrészi önkormányzat elnevezését; 
- a településrészi önkormányzat létrehozására és tagjainak jelölésére összehívandó lakossági 
fórum - jelölő gyűlés - javasolt időpontját és helyszínét. 

b) egy településrészi önkormányzat egy vagy több egyéni választókerület területi határait figye-
lembe véve jöhet létre; 

c) a településrészi önkormányzat vezetője települési képviselő;  

d) tagjait a képviselők, illetve a településrész választópolgárai közül a Közgyűlés választja meg, a 
jelölő gyűlés által javasolt jelölt-lista figyelembe vételével. A településrészi önkormányzat tagjainak 
minimális létszáma 5 fő, maximális létszáma 11 fő. 

e) a jelölő gyűlés helyszínét és időpontját a helyi sajtóban, valamint az önkormányzat  honlapján a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével előzetesen meg kell hirdetni. A jelölő gyűlés akkor hatá-
rozatképes, ha azon a javasolt településrész lakosságának legalább 0,3 %-a vesz részt; 
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f) a jelölő gyűlést a kezdeményező önkormányzati képviselő (több kezdeményező esetén az álta-
luk kijelölt képviselő) vezeti le. A határozatképes jelölő gyűlés napirendjén szerepelnie kell: 

- a jelölt-lista összeállítására vonatkozó szabály jóváhagyásának 

- a jelölt-lista összeállításának; 

g) a településrészi önkormányzat jelöltje az, aki a jelölt-nyilvántartásra feliratkozik. A jelölt a vá-
lasztópolgároktól támogató aláírásokat gyűjthet. A jelölt-nyilvántartást a kezdeményező önkor-
mányzati képviselő (több kezdeményező esetén az általuk kijelölt képviselő) vezeti; 

h) a településrészi önkormányzat létrehozására a választási ciklus első két évében lehet javaslatot 
tenni. 

(2) A településrészi önkormányzat tagjai tisztségének megszűnésére a települési képviselők meg-
bízatásának megszűnésére vonatkozó szabályok az irányadóak. A településrészi önkormányzat 
minősített többségű döntésével elhatározhatja feloszlását. A Közgyűlés minősített többségű dön-
téssel határoz a településrészi önkormányzat feloszlatásáról.  

(3) A Közgyűlés a településrészt érintő ügyekben egyes hatásköreit átruházhatja a településrészi 
önkormányzatra, anyagi eszközöket adhat számára. A településrészi önkormányzati testület mun-
kájának segítésére a Közgyűlés hivatali kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági 
ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is ellátnak.  

(4) A településrészi önkormányzat tagjai a Közgyűlés előtt esküt tesznek, az eskü szövegét a 4. 
számú függelék tartalmazza. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő. 

 

 

 

 

a rendelet 2. számú melléklete 

 

A Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 
 feladat és hatásköre 

A Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság feladat és hatásköre: 

 - képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,  

 - a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, 

- a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,  

- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosí-
tása a Közgyűlés hivatalán keresztül,  

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében: 

� a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító 
adatok írásbeli bejelentésére, 

� a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése, és az ellenőrzést követő 8 na-
pon belüli törlése, 

- a  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Közgyűlés soron következő 
ülésén való tájékoztatás. 
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A bizottság saját maga határozza meg a működésének részletes szabályait, külön részletezve a 
vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok 
védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. 

A bizottság működésének speciális szabályai 

 

A nyilvántartás szabályai 

1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást a Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlen-
ségi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vezeti. A nyilvántartásokat évenként kell vezetni. 

2. A Bizottság elnöke – a polgármesteri hivatalon keresztül - gondoskodik a vagyonnyilatkozat-
tételhez szükséges nyomtatványok beszerzéséről. 

3. A bizottság a megválasztott képviselők számára a megválasztást követő 7 napon belül írásos 
tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről, a kötelezettség elmulasztásának 
következményeiről. 

4. A tájékoztatással egyidőben adatszolgáltatást kér a képviselőktől és a polgármestertől a velük 
egy háztartásban lévő hozzátartozóik számáról és nevéről. (Az adatszolgáltatás határideje 8. nap) 

5. A bizottság a hozzá visszaérkező adatszolgáltatásokat nyilvántartásba veszi.  

6. A bizottsághoz visszaérkezett adatszolgáltatás alapján, azok beérkezését követő 3 napon belül a 
képviselők, illetve a polgármester rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat nyomtatványokat: 

- a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyomtatványát személyenként 2 pél-
dányban, valamint 

- a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot a hozzátartozók számának megfelelően 2-2 pél-
dányban. 

A nyomtatvány első példányát a bizottságnak kell leadni, míg a második példány a vagyonnyilat-
kozatot adó személy példánya. 

7. A bizottság gyűjti a képviselők, illetve a polgármester vagyonnyilatkozatát, valamint a hozzátar-
tozói vagyonnyilatkozatokat. 

8. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, feltünteti a vagyonnyilat-
kozatok beérkezési időpontját. 

9. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejárta előtt 7 nappal áttekinti 
a nyilvántartását, és figyelmezteti azt a képviselőt, illetve a polgármestert, aki még nem tett eleget 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 

A felszólítás célja, hogy a kötelezettségüknek határidőig eleget tudjanak tenni. 

10. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor ellenőrzi a nyil-
vántartását. 

A jogkövetkezmények ismertetése mellett ismételten felszólítja a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségre azokat, akik ezen kötelezettségüknek határidőre nem tettek eleget. 

(Amennyiben a hozzátartozói vagyonnyilatkozat hiányzik, akkor is az érintett képviselőt, polgár-
mestert kell felszólítani a kötelezettség teljesítésére.) 

11. A Bizottság elnöke a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata nyilvánosságát biztosít-
ja. A vagyonnyilatkozatok megtekintésének módjáról, feltételeiről a Bizottság elnöke a helyben 
szokásos módon tájékoztatja a lakosságot. 
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A vagyonnyilatkozatok bizottsági példányait páncélszekrényben, illetve tűzbiztos lemezszekrény-
ben kell őrizni a nyilvántartásokkal együtt. 

12. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat szintén a Bizottság őrzi. A hozzátartozói vagyonnyi-
latkozatok nem nyilvánosak, ezért azokat elkülönítetten kell kezelni. Az őrzésük páncélszekrény-
ben, illetve tűzbiztos lemezszekrényben történhet. A tárolóhely kulcsaihoz csak a Bizottság elnö-
ke férhet hozzá. 

A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő, polgár-
mester vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során. 

A volt képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát a képviselő megbízatásának megszűnését 
követő egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell. 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok valódi-
ságtartalmának ellenőrzése.  

2. A Közgyűléshez, polgármesterhez, önkormányzati hivatalhoz beérkezett, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárásra irányuló kezdeményezést haladéktalanul át kell adni a Bizottságnak. 

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartal-
mára vonatkozó tényállás esetén van helye.  

Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt 
részét és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására.  

Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyil-
vánvalóan alaptalan, a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat eseté-
ben csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz.  

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új tényállítás nélküli – ismételt kezdemé-
nyezést a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. 

4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a Bizottság az azonosító adatok 
írásbeli közlésére szólítja fel az érintett képviselőt, polgármestert. 

5. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárással érintett személyt az eljárás során meg-
hallgathatja. 

A meghallgatásról és a vagyonnyilatkozat egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

6. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásáról jegyzőkönyvet készít. 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás nyilvántartásai 

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárási cselekményekről nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 - az eljárás kezdeményezésének idejét,  

 - az eljárás kezdeményezőjének nevét,  

 - az eljárás kezdeményezésének okát – röviden,  

 - az eljárás kezdeményezésének elutasítására vonatkozó megjegyzéseket,  

- az eljárás lefolytatása érdekében az azonosító adatok kérésének és azok visszaérkezésé-
nek időpontját, 

- az eljárás eredményét,  
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- az eljárás eredményéről a Közgyűlés tájékoztatásának időpontját. 

2. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni a vagyonnyi-
latkozatokba való betekintésről. A nyilvántartásba fel kell jegyezni: 

- a betekintés időpontját,  

 - a betekintés okát,  

 - a betekintő nevét, minőségét, 

 - a betekintő aláírását. 

Az adatvédelmi szabályok 

A Bizottság a felállítását követő 15 napon belül elkészíti a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartása és kezelése, valamint az ellenőrzés lefolytatásához szükséges azonosító adatok vé-
delmét szolgáló Adatvédelmi szabályzatát. A szabályzatot a Bizottság valamennyi tagjának alá kell 
írnia. 

 

 

a rendelet 3. sz. melléklete 

 

A bizottságok átruházott feladat- és hatáskörei 

Egészségügyi Bizottság 

1. 

 

 

 

Jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot, ideértve 
ezek későbbi módosításait is költségvetési szervként, köz-
hasznú társaságként, egyszemélyes közhasznú társaságként 
működő közintézmény esetén. 

43/2003. (VII.29.) EszCsM ren-
delet 

2. Jóváhagyja az egészségügyi intézmény térítési díj szabályza-
tát. 

284/1997.  (XII.23.) 
Korm.rendelet 

3. Mint fenntartó elfogadja – gyógyintézet szakmai vezető 
testületének egyetértése után - a szakmai tervet. 

43/2003. (VII.29.) EszCsM ren-
delet 

Sport és Ifjúsági Bizottság 

1.  Az önkormányzat és a sportegyesületek, illetve jogi- és természetes személyek között lét-
rejött megállapodások felügyelete. 

Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság 

1.  Az önkormányzatnál és intézményénél véleményezi az 
éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló 
féléves, éves beszámoló tervezeteit. 

1990. évi LXV. tv. 92. § (3) a) 

2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, 
különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás 
alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. 

1990. évi LXV. tv. 92. § (3) b) 
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3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapo-
zottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési szabályzat megtar-
tását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését. 

1990. évi LXV. tv. 92. § (3) c) 

4. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését. 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 
153. § (3)  

5. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról. 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 
153. § (3)  

Oktatási és Művelődési Bizottság 

Közművelődéssel és közgyűjteménnyel kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

Általános hatáskörök 

1. Indokolt esetben engedélyezi az általa fenntartott közösségi 
színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő 
átmeneti igénybevételét, tevékenységének évente legfeljebb 2 
hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a települési önkor-
mányzat közművelődési megállapodás alapján biztosítja a 
közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működé-
sét, akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új 
közművelődési megállapodással biztosítja a településen a 
közművelődési szolgáltatásokat. 

1997. évi CXL. tv. 78. § (4) 

2. Meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési 
intézmény használati szabályait, működésének módját, vala-
mint a közművelődési intézmény feladatait 

 

1997. évi CXL. tv. 78. § (5) a) 

3. A Bizottság elfogadja a közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények, és múzeumok éves beszámolóját, munkatervét, 
szervezeti és működési szabályzatát. 

1997. évi CXL. tv. 

4. A Bizottság javaslatot tesz a közművelődési és közgyűjtemé-
nyi intézmények, és múzeumok vezetői megbízatásának 
meghirdetésére 

1997. évi CXL. tv. 

Művészeti alkotás 

5. Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati 
tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebon-
tásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete 
dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. 

1991. évi XX. tv. 109. (1) 

6. A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan 
szakvéleményt kell beszerezni 

1991. évi XX. tv. 109. (2) 

7. Védi a nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művé-
szeti alkotásokat, új elhelyezés esetén véleményezési joga 

1991. évi XX. tv. 109. (3) 
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van. 

Könyvtár 

8. Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, 1997. CXL. tv. 68. § a) 

9. Jóváhagyja a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, 1997. CXL. tv. 68. §  b) 

10. Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et, 1997. CXL. tv. 68. §  d) 

11. Köteles elősegíteni a könyvtári szakfelügyelők munkáját, a 
szakfelügyelői jelentésére észrevételeket tehet. 

14/2001. (VII.5.) NKÖM rend. 
9. § (1), (2) 

Oktatás, nevelés 

Működés dokumentumai (SZMSZ, pedagógiai terv, intézkedési terv) 

12. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve 
pedagógiai programját, az általános művelődési központ 
pedagógiai-művelődési programját vagy a közoktatási intéz-
mény szervezeti és működési szabályzatát.   

 A fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend 
és az intézményi minőségirányítási program jóváhagyását 
akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. Az intézményi 
minőségirányítási program jóváhagyása megtagadható akkor 
is, ha a végrehajtásához szükséges feltételek nincsenek bizto-
sítva, továbbá ha nincs összhangban az önkormányzati mi-
nőségirányítási programmal. A szervezeti és működési sza-
bályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási 
programot, illetve ezek módosítását jóváhagyottnak kell te-
kinteni, ha a fenntartó harminc napon belül, helyi önkor-
mányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén - 
ha a döntést a Közgyűlés (közgyűlés) hozza - a harmincadik 
napot követő első Közgyűlési (közgyűlési) ülésen nem nyi-
latkozik. 

A fenntartó a nevelési, illetve pedagógiai program jóváha-
gyását akkor tagadhatja meg, ha az olyan többletfeladatokat 
tartalmaz, amelyekhez a feltételek nem biztosítottak, és an-
nak megteremtését nem vállalja, illetve nem tartalmazza azo-
kat a feladatokat, amelyeket - a szükséges feltételek biztosítá-
sa mellett - meghatározott. 

1993. évi LXXIX. törvény 84.§ 
(1) 

1993. évi LXXIX. törvény 103. 
§ (1)-(2) b) 

13. Jóváhagyásával válik érvényessé az általa fenntartott közokta-
tási intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirend-
je, intézményi minőségirányítási programja. 

1993. évi LXXIX. törvény 40.§ 
(3), (9), (10) 

14. A nevelési, illetve pedagógiai program a fenntartó jóváha-
gyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és 
a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles - az Orszá-
gos szakértői névjegyzékben szereplő - szakértő véleményét 

1993. évi LXXIX. törvény 44.§ 
(1) 
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beszerezni. 

Beíratás, működési körzet 

15. Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a 
beiratkozási időszakot. 

1993. évi LXXIX. törvény 66.§ 
(4) (5) 

16. Javaslatot tesz az adott nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számára, az adott tanítási évben az iskolában indítha-
tó osztályok, napközis osztályok (csoportok) számára, a ma-
ximális létszámtól való eltérés engedélyezésére. 

1993. évi LXXIX. törvény 
102.§(2)c 

17. A közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat 
meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák működési 
(felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók 
felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg [65. 
§ (2) bek. és 66. § (2) bek.]; továbbá - a fővárosi, megyei fej-
lesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmény működési körzetét, valamint az óvoda nyit-
va tartásának rendjét. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési körzetének meghatározásához be kell 
szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervre 
épített – szakvéleményét. 

1993. évi LXXIX. törvény 90.§ 
(1),   

18. Meghatározza az óvodába történő jelentkezés módját, az egy 
időszakon belüli óvodai felvétel időpontját, az óvoda heti és 
éves nyitva tartási, valamint nyári zárva tartási idejét. 

1993. évi LXXIX. törvény 
102.§.(2) a) 

Egyéb 

19. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet 
rendelhet el, intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó 
egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót hala-
déktalanul értesítenie kell. 

1993. évi LXXIX. törvény 54.§ 
(1) 

20. A magyar nyelvi előkészítés, illetve a nemzeti vagy etnikai 
kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a 
Közgyűlés (közgyűlés) évente köteles felmérni az érdekelt 
helyi kisebbségi önkormányzat, illetve közgyűlés esetén az 
országos kisebbségi önkormányzat bevonásával. 

1993. évi LXXIX. törvény 102. 
§ (4) 

21. Az érettségi vizsga vizsgabizottságának munkájában tanács-
kozási joggal részt vehetnek a fenntartó képviselői 

100/1997. (VI.13.) Korm.rend. 
17. § (3) 

22. Egyetértést gyakorol, ha az iskola a meghatározott tanítási 
szünetek mellett más időpontban is szünetet rendel el.  

20/1997.(V.8.) MKM rend.  4.§ 
(3) 

23. Egyetértésével szervezhet a középiskola és a szakiskola elő-
zetes felvételi eljárást. 

20/1997.(V.8.) MKM rend. 7.§ 
(2) 

24. Ha a felnőttoktatást az esti oktatás munkarendje, illetve a 
levelező oktatás munkarendje szerint szervezik meg, a helyi 

60/2002.(XII.19.) OM rend. 7.§ 
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tantervben a tanítási órák száma eltérhet a kerettantervben 
meghatározott időkerettől, azzal a feltétellel, hogy a tanítási 
órák száma nem lehet kevesebb a közoktatásról szóló tör-
vény 121. §-a (1) bekezdésének 26. pontjában meghatározott 
óraszámnál, illetve ez az óraszám a fenntartó egyetértésével 
növelhető meg. A kerettantervben meghatározott tantárgyi 
követelmények feldolgozása a tanórai foglalkozások és az 
egyéni felkészülés során történik. A helyi tantervnek tartal-
maznia kell, hogy a tanulónak az egyes tanórai foglalkozások 
között, az egyéni felkészülés keretében, milyen tantárgyból, 
milyen ismereteket kell elsajátítania. A felnőttoktatásban 
részt vevő szakközépiskola helyi tantervébe beépítheti a 
szakképzésbe való bekapcsolódást elősegítő ismereteket. 

25. Az iskolafenntartók a pedagógiai programmal, illetve annak a 
2003/2004. tanévtől életbe lépő módosításával kapcsolatos 
döntésük kialakításához tantervi szakértő véleményét kötele-
sek beszerezni annak megállapítása céljából, hogy a helyi 
tanterv tartalmazza-e a kötelező és közös követelményeket. 

60/2002.(XII.19.) OM rend. 7.§ 

Szociális Bizottság 

1. Jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési sza-
bályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított 
ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet. 

1993. évi III. tv. 92/B. § (1) c) 

2. Ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai 
munka eredményességét. 

1993. évi III. tv. 92/B. § (1) d) 

3. Megtagadja az SZMSZ, a házirend, valamint a szakmai 
program jóváhagyását, ha az nem felel meg a jogszabályi 
feltételeknek. 

1993. évi III. tv. 92/B. § (2) 

Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 

1. Összegyűjti a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatait. 

2. Nyilvántartást vezet a vagyonnyilatkozatokról. 

3. A vagyonnyilatkozatokat a nyilvánosság biztosításával kezeli. 

4. Információt és nyomtatványt biztosít a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséhez. 

5. Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást. 

6. A lefolytatott eljárás eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést. 
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a rendelet 4. számú melléklete 

A bizottságok személyi összetétele és feladatai 
1.) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdésének 
megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a megyei jogú város költségvetésével, az 
önkormányzati vagyonváltozással, valamint az önkormányzat által kötendő 5 MFt feletti értékű 
szerződés-tervezetekkel összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás el-
lenőrzésére, illetve a polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására Pénzügyi 
és Költségvetést Ellenőrző Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

 

 

Elnök: Jakab Béla 

  

Tagok: Horváth András 

 Kluták József László 

 Mészáros Mihály 

 Patkóné Séra Ilona 

 Tóth Tamás 

Nem képviselő tagok: Badics Kálmán 

 Falusi Ferenc 

 Horváth László 

 Köteles Jenőné 

 Dr. Tóth István 

2.)  A Közgyűlés az önkormányzat vagyonával, gazdálkodásával, az önkormányzati rendeletben 
meghatározott körben a tulajdonosi jogok gyakorlásával, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, 
lakások és helyiségek elidegenítésével, bérletével összefüggő feladatok ellátására, az önkormányza-
ti fenntartású intézmények, költségvetési szervek beszerzési folyamatának ellenőrzésére, a dönté-
sek előkészítésére, véleményezésére, és a végrehajtás ellenőrzésére Vagyongazdálkodási és  
Beszerzési Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

Elnök: Szabó Béla 

  

Tagok: Dombai Tamás 
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 Horváth András 

 Jakab Béla 

 Dr. Schütz István 

Nem képviselő tagok: Auer Richárd  

 Csépán István 

 Elszaszer Tibor Csörsz 

 Szalóki Sándor 

3.) A Közgyűlés a településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, vízrendezés és a 
csapadékvíz-elvezetéssel, csatornázással, a helyi tömegközlekedéssel valamint a mezőgazdasággal 
összefüggő döntések előkészítésével, véleményezésével, és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsola-
tos feladatok ellátására, valamint a közterület-használati engedélyekkel kapcsolatos önkormányzati 
hatósági hatáskör gyakorlására, valamint a közérdekű információt tartalmazó önálló hirdető be-
rendezés, hirdetőoszlop vagy reklámtábla közterületen történő elhelyezésének engedélyezésére 
Városfejlesztési Műszaki és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint:  

 

 

Elnök: Tóth Tamás 

  

Tagok: Baráth Ferenc 

 Donkó Ignác 

 Dr. Döcsakovszky Béla 

 Kubatov István 

Nem képviselő tagok: Balogh Ferenc 

 Dr. Kováts Ferenc 

 Nádasy István 

 Tőkés István 

4.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtiszta-
ság biztosításával, valamint az állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a dön-
tések előkészítésével, véleményezésével, és a végrehajtás ellenőrzésével, valamint a környezetvé-
delmi alap felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására Környezetvédelmi Bizottságot vá-
laszt az alábbiak szerint: 

Elnök: Dr. Döcsakovszky Béla 
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Tagok: Antunovits Antal 

 Fülöp Sándorné 

 Kubatov István 

 Dr. Való Gábor 

Nem képviselő tagok: Bartos Csilla  

 Király Károlyné 

 Dr. Király Lászlóné 

 Miklósi Csaba 

5.) A Közgyűlés egészségügyi, állategészségügyi, növényvédelmi, és a szociális és egészségügyi 
vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, a döntések előkészítésére, véleményezésére, a 
végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott önkor-
mányzati hatósági hatáskörök gyakorlására Egészségügyi Bizottságot választ az alábbiak sze-
rint: 

 

 

Elnök: Dr. Schütz István 

  

Tagok: Antunovits Antal 

 Miskolczi Katalin 

 Tímár Istvánné 

 Dr. Való Gábor 

 Dr. Veres Judit 

Nem képviselő tagok: Auer Olga 

 Dr. Berzéki Ferenc 

 Csókás Henrietta 

 Kocsis Béla 

 Stibrányi Mártonné 

6.) A Közgyűlés a szociális ellátással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellá-
tására, a döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi 
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önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlására Szociá-
lis Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

 

 

Elnök: Mészáros Mihály 

  

Tagok: Fülöp Sándorné 

 Miskolczi Katalin 

 Tekauer Norbert 

 Tímár Istvánné 

 Dr. Veres Judit 

Nem képviselő tagok: Kodáné Berna Katalin 

 Miczingerné Fuksz Ilona 

 Nagy Zoltán 

 Dr. Szegedi László 

 Vágó Józsefné 

7.) A Közgyűlés az óvodai és alapfokú neveléssel, a közoktatással, a közművelődési intézmények 
tevékenységével, kapcsolatos feladatok ellátására, a közoktatási törvényben meghatározott dönté-
sekre, a döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a tanul-
mányi ösztöndíj pályázatok elbírálására Oktatási és Művelődési Bizottságot választ az alábbiak 
szerint: 

 

Elnök: Kéri Mihály 

  

Tagok: Csibrák Csaba 

 Donkó Ignác 

 Mórás Zsolt 

 Patkóné Séra Ilona 

 Varga László 

Nem képviselő tagok: Antal Gábor 
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 Kopor Tihamér 

 Orlai Sándor 

 Prepeliczay Istvánné 

 Szabó Rudolf 

8.) A Közgyűlés az ifjúsággal, a testneveléssel és sporttal, tömegsporttal kapcsolatos döntések 
előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint sporttal, tömegsporttal ösz-
szefüggő pályázatok elbírálására Sport és Ifjúsági Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

 

Elnök: Mórás Zsolt 

  

Tagok: Baráth Ferenc 

 Csibrák Csaba 

 Kéri Mihály 

 Tekauer Norbert 

Nem képviselő tagok: Gurubi Flórián 

 Kádár Kenese 

 Leszák Ferenc 

 Macsotai Tibor 

9.) A Közgyűlés az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó 
tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségéről szóló 2001. CII. törvényben, valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) és (3) bekezdésében foglalt felada-
tok végrehajtására, valamint a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok önkormányzati 
tevékenységével kapcsolatos etikai kérdésekről való állásfoglalásra Vagyonnyilatkozati és 
Összeférhetetlenségi Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

 

Elnök: Antunovits Antal 

  

Tagok: Kluták József László 

 Patkóné Séra Ilona 

10.) A Közgyűlés az európai integrációval összefüggő önkormányzatot érintő feladatokkal, az 
uniós pályázatokkal, valamint az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi külkapcsolataival 
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összefüggő feladatok  előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére Európai 
Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

 

Elnök: Varga László 

  

Tagok: Donkó Ignác 

 Szabó Béla 

Nem képviselő tagok: Erdélyi Takács István 

 Mészáros András  

11.)  A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő dön-
tések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, a polgárőrséggel való kapcso-
lattartásra és együttműködésre Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

 

Elnök: Dombai Tamás 

  

Tagok: Tekauer Norbert 

Nem képviselő tagok: Dr. Szabó Ferenc 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő településrészi önkormányzatokat hozta létre: 

 

- Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat 

- Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 

- Tusculanum Településrészi Önkormányzat 

- Érdligeti Településrészi Önkormányzat 

- Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 

- Vincellér-Kertváros Településrészi Önkormányzat 

- Postástelep- Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat 

- Fenyves Parkváros Településrészi Önkormányzat 
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3. sz. Melléklet 

Kivonat 
2004. évi CXL. törvény 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

IV. Fejezet 

A hatóság döntései 

Határozat és végzés 

71. § (1) A hatóság - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ügy érdemében ha-
tározatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. 
(2) Ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul, és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban 
nem vett részt, másik hatóság vagy szakhatóság eljárásra való kijelölése helyett jogszabály ren-
delkezhet úgy, hogy 
a) az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz 
döntést, 
b) ha a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, a hozzájárulását megadott-
nak kell tekinteni. 
(3) 
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben a megszerzett jogot rá kell vezetni a kérelemre, 
továbbá - kérelemre - annak az ügyfél birtokában levő másolati példányára, vagy a hatóságnál 
levő példányról az ügyfél részére másolatot kell kiadni. 
(5) A hatóság mellőzi a határozathozatalt, ha az eljárás a jogszabályban meghatározott jogosul-
tak pénzbeli ellátásának mérlegelés nélkül a jogszabályban meghatározott mértékre történő eme-
lésére irányul. 
(6) A hatóság mellőzi a határozathozatalt, ha jogszabályban biztosított jogosultság gyakorlásának 
kizárólag az ügyfél erre irányuló kérelmének benyújtása a feltétele. A hatóság az ügyfél kérelmé-
re igazolja, hogy az ügyfél a kérelem benyújtásától a jogszabályban biztosított jogát jogszerűen 
gyakorolja. 
(7) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben vagy az ügyfél hozzájárulása 
alapján sor kerülhet informatikai eszközzel végzett automatizált egyedi döntésre is. Automatizált 
egyedi döntésen a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata is informa-
tikai eszközzel rögzíthető, ha azt a törvény vagy a kormányrendelet megengedi, és az aláírás és a 
bélyegzőlenyomat hitelességét a hatáskör gyakorlója egyedi döntésével hitelesítette. 
72. § (1) A határozatnak - ha jogszabály további követelményt nem állapít meg - tartalmaznia 
kell 
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét, 
b) a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, továbbá az ügyfél által a 
kérelemben megadott, személyazonosítására szolgáló adatot, 
c) az ügy tárgyának megjelölését, 
d) a rendelkező részben 
da) a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejé-
ről, valamint a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatást, 
db) a szakhatóság megnevezését és állásfoglalása rendelkező részét, 
dc) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak az ügyfél részére történő megfizetés-
re vonatkozó döntést, 
dd) az eljárási költség megállapítását, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
de) az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
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df) a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradá-
sának jogkövetkezményeit, ideértve a fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a 
késedelmipótlék-fizetési kötelezettségről és annak mértékéről szóló tájékoztatást, 
dg) a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték vagy díj mértékéről 
és megfizetésének, lerovásának módjairól szóló tájékoztatást, 
e) az indokolásban 
ea) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, 
eb) az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, 
ec) a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben, a méltányos-
sági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket, 
ed) a szakhatósági állásfoglalás indokolását, 
ee) az ügyintézési határidő leteltének napját, az ügyintézési határidő túllépése esetén az arról szó-
ló tájékoztatást, hogy az ügyintézési határidőt mely, az ügyfélnek felróható okból nem tartotta 
be, vagy hogy az ügyintézési határidő túllépése esetén a 33/A. § alkalmazásának van helye, 
ef) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta, 
eg) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást, 
f) a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a 
döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójá-
val, 
g) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát. 
(2) A végzésnek - ha jogszabály további követelményt nem állapít meg - tartalmaznia kell az (1) 
bekezdés a), b), c), da), dc)-dg), f) és g) pontjában meghatározott tartalmi elemeket, valamint a dön-
tés részletes indokolását, ezen belül az (1) bekezdés ec), ef) és eg) pontjában meghatározott tar-
talmi elemeket. Kizárólag az eljárást megszüntető végzésnek kell tartalmaznia az (1) bekezdés ee) 
pontja szerinti tájékoztatást. 
(3) A 22. § (4) bekezdése szerinti, ideiglenes intézkedésről szóló végzés indokolásában ismertet-
ni kell az ideiglenes intézkedés szükségességét és célszerűségét megalapozó tényeket és körül-
ményeket, valamint a felmerült költséget, feltéve, hogy a költség megtérítésére az ideiglenesen 
intézkedő hatóság igényt tart. 
(4) Ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 
egyszerűsített döntés hozható, amely nem tartalmazza az indokolást és a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatást. Az egyezséget jóváhagyó egyszerűsített döntésből mellőzhető az indokolás. 
(5) A kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját meghatározó végzésből mellőzhető az 
indokolás. 
(6) Az indokolás mellőzhető, ha az késleltetné a döntés meghozatalát és a késedelem életveszély-
lyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet kialakulásához vezethet. Ebben az esetben a döntés 
meghozatalától számított öt munkanapon belül meg kell küldeni az indokolást az ügyfél részére. 
A jogorvoslat igénybevételének határidejét az indokolás kézbesítésének napjától kell számítani. 
73. § (1) A döntés csak olyan védett adatot tartalmazhat, amelyet az iratbetekintés szabályai sze-
rint megismerhet az, akivel a döntést közlik. A döntést úgy kell megszövegezni, hogy a figye-
lembe vett védett adat tartalmára annak ismertetése nélkül utaljon. A döntést úgy kell megszö-
vegezni, hogy abból ne legyen levonható következtetés annak a személynek a kilétére vonatko-
zóan, akinek a természetes személyazonosító adatai és lakcíme zárt kezelését rendelték el. 
(2) A döntést külön dokumentumban kell megszövegezni, jegyzőkönyvbe kell foglalni vagy az 
ügyiratra kell feljegyezni. Külön dokumentumban kell megszövegezni a döntést, ha azt kézbesí-
tés útján vagy elektronikus úton közlik, vagy ha a szóban közölt döntés kézbesítését az ügyfél 
kéri. 
(3) Egy dokumentumba foglalható a határozat és a végzés, illetve több határozat vagy végzés. 
Az egy dokumentumba foglalt döntések rendelkező részét és indokolását döntésenként önállóan 
kell megszövegezni. Az egybefoglalás az egyes döntések meghozatalára vonatkozó határidőket 
és a jogorvoslati szabályok alkalmazását nem érinti. Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt 
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határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmaz-
ni. 
(4) A jegyzőkönyvbe foglalt vagy az ügyiratra feljegyzett döntésben nem kell feltüntetni a 72. § 
(1) bekezdése a) és f) pontjában foglalt adatokat, ha azok az iratból kitűnnek. 
(5) Jogszabály elrendelheti, hogy a hatóság a döntését az erre a célra rendszeresített formátum-
ban, a jogszabályban meghatározott adattartalommal adja ki. 
74. § (1) Ha a kötelezés jellege megengedi, a hatóság részletekben történő teljesítést is megálla-
píthat. 
(2) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kér-
heti az elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben 
történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül 
álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget 
jelentene. A fizetési kedvezményre vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni meghatá-
rozott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság kiadására irányuló kötelezettség esetén 
is. 
(3) A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem rendelték el - a (2) 
bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési ked-
vezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, 
egyidejűleg dönt a végrehajtás elrendeléséről is. 
(4) A hatóság meghallgathatja az ellenérdekű ügyfelet, illetve a jogosultat a fizetési kedvezmény 
engedélyezésével kapcsolatos álláspontjukról. 
(5) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet a 
fizetési kedvezmény nyújtására a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket állapít-
hat meg, továbbá a feltételek meghatározásával rendelkezhet a kötelezettség mérséklésének és 
elengedésének lehetőségéről. 

 

 

 

 

 

 


