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Az általános önkormányzati választásokat 
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AZ ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI 

VÁLASZTÁSOKAT KÖVETŐ ÖNKORMÁNYZATI 

IGAZGATÁSI KÉRDÉSEK IDŐSÍKJA 

Jogerőssé válást követő 
8 munkanap 

• I. Polgármesteri munkakör átadás-átvétel 

Jogerőssé válást követő 
15 nap 

• II. Alakuló ülés 

Alakuló ülést követő 
következő ülés 

• III. Alakuló ülésen meg nem hozott döntések 

Általános önkormányzati 
választások napját 

követő 60  nap 

• IV. Közös önkormányzati hivatalok alakítása 

Választásokat követő 6 
hónapon belül 

• V. További önkormányzati igazgatási kérdések 
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I. POLGÁRMESTERI MUNKAKÖR 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

 Kttv. 225/I. § (1) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség 

megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az 

új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott személynek. A munkakör-átadási jegyzőkönyvet 

az előző és az új polgármester, a jegyző, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal 

vezetője írja alá. 

 (2) A 225/D. § (1) bekezdése szerinti juttatás – végkielégítés – összege akkor fizethető 

ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül megtörtént. A nyolc munkanapon 

túli átadás esetén az új polgármester a kifizetést akkor engedélyezi, ha a mulasztásnak 

alapos oka volt, és a munkaköri átadás megtörtént. Vita esetén az érintett a közigazgatási 

ügyben eljáró bírósághoz fordulhat. 

 Mötv. 69. § (1) bek. a) pontja: A polgármester e tisztsége megszűnik az új polgármester 

megválasztásával    jogerős választási eredmény + 8 munkanap 

 Részletes tartalom: a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról 

szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet (jegyzőkönyv + áttekintendő dokumentumok) 
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II-III. ALAKULÓ ÜLÉS ÉS AZ AZT 

KÖVETŐ ÜLÉS 

 Mötv. 43. § (1)  A képviselő-testület az alakuló ülését a választás 

eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. 

 (2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei 

közgyűlés alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül a korelnök 

hívja össze, és vezeti a megyei közgyűlés új elnökének szervezeti és működési 

szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig. 

 A polgármester, az önkormányzati képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek 

(esküokmány Mötv. szerint). 

 A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen: 

 megalkotja vagy felülvizsgálja az SzMSz.-ét,  

 a polgármester előterjesztése alapján megválasztja  

 a bizottság vagy bizottságok tagjait,  

 az alpolgármestert, alpolgármestereket,  

 dönt az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottság tagja, a 

tanácsnok, a polgármester, az alpolgármester illetményéről, tiszteletdíjáról. 
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IV. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK 

ALAKÍTÁSA (1) – ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

 Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 

azok a  
 járáson belüli  

 községi önkormányzatok, amelyek  

 közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és  

 a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot 

meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. 

 A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma 

legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma 

legalább hét. 

 Ha a kialakítandó közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül 

valamelyik város, a (2) bekezdésben meghatározott összlakosságszámra 

vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni. 

 Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett 

települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati 

választások napját (nem az eredmény jogerős megállapítását!!) követő 

hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános 

önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba. 
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IV. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK 

ALAKÍTÁSA (2) - LAKOSSÁGSZÁM 

 Mötv. 146. § (3) A 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2) bekezdése, 98. § (8) és 

(11) bekezdése alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott 

lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben  

(a továbbiakban: Vtv.) meghatározott lakosságszámot és időpontot kell 

figyelembe venni. 

 A Vtv. 3. § A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés 

tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. 

(lakcím megállapítás problémái!) 
 (E törvény alkalmazásában lakosságszám: azon személyek száma, akiknek a polgárok személyi és 

lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő lakóhelye, lakóhely hiányában tartózkodási 

helye az adott település (fővárosi kerület), a megye közigazgatási területén található, vagy akiknek a 

lakóhelye csak az adott település (fővárosi kerület) megnevezését tartalmazza. Vtv. 2. §) 

 A 2019. január 1. napi lakosságszámra vonatkozó adatok alapján a megyében 

141 település köteles KÖH-öt létrehozni (2014. január 1. napi adat alapján 

163). 

 Áht. és Ávr. szabályai a KÖH költségvetési szervi bejegyzésével, 

törlésével, változásaival kapcsolatban!  
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IV. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK 

ALAKÍTÁSA (3) – KIJELÖLÉS, MEGÁLLAPODÁS-

PÓTLÁS 

 Ha nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely 

település nem csatlakozik, akkor  

 a kormányhivatal vezetője  

 a határidő lejártát követő második hónap első napjával (2020. február 1.) 

 döntésével kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket és  

 egyúttal pótolja a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást.  

 22/2015. (VI. 18.) AB határozat               véleményezési jog (indokolási kötelezettség) 

 A kormányhivatal vezetője a megállapodás létrehozásáról szóló döntésében rendelkezik: 

 a közös önkormányzati hivatal székhelytelepüléséről,  

 a közös önkormányzati hivatal létszámáról és 

  a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjéről.  

 Közös önkormányzati hivatalba történő kijelölésnél a kormányhivatal nem köteles az eljárás 

során fel nem merült, a felek által nem kezdeményezett más közös önkormányzati hivatalokat is 

megkeresni, ha egyébként a kormányhivatali kijelöléssel a törvénynek megfelelő közös 

önkormányzati hivatal hozható létre. (Kúria, Kfv.IV.37.746/2016.)  

 A kormányhivatal a közös önkormányzati hivatalt csak az érintett önkormányzatokkal folytatott 

megelőző egyeztetést követően hozhatja létre határozatával (Kúria Kfv. IV. 38.012/2015.) 
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V. TOVÁBBI ÖNKORMÁNYZATI 

IGAZGATÁSI KÉRDÉSEK 

 

 Az önkormányzati képviselő a megválasztását követő 30 napon belül 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni. (Mötv. 39. § (1) bek.) 

 Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 

összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles 

megszüntetni. (Mötv. 37. § (1) bek.) 

 Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles 

kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 

köztartozásmentes adózói adatbázisba. (Mötv. 38. § (4) bek.) 

 Az önkormányzati képviselő eskütételét követően három hónapon belül köteles részt 

venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. (Mötv. 32. § (2) bek. j) pont) 

 A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. (Kttv. 225/C. § (2) bek.) (Ki nem vett/adott 

szabadságok megváltása!) 

 A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő 

hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 

ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 

vagy módosítani. (Mötv. 116. § (5) bek.) 
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

dr. Kálmán János mb. igazgató, főosztályvezető 

Az Ákr. egyes jogintézményeinek alkalmazása a 

gyakorlatban 



ÁTTEKINTÉS 

11 

 Alapvető rendelkezések 

 Kérelemre induló hatósági eljárások 

 A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli hatósági 

eljárás - szankciók 

 A hatósági döntés 

GYMSMKH 



I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 Képviselet: 

 A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás 

nem tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 
 Meghatalmazás benyújtása 

 Hiánypótlás – a képviselő visszautasítása – ügyfél felhívása 

 Közlés a képviselővel eljáró ügyfél esetében (1/2019. KMJE határozat). 

 Kapcsolattartás: 

 Írásban (Eüsztv. szerinti, hagyományos papír alapú) 

 Szóban (személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton) 

 EÜSZTv. 9. § (5) bekezdése alapján, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele 

vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus 

kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő 

nyilatkozat hatálytalan. 

 Eljárási kötelezettség: 

 Ákr. 15. § (1) bekezdése alapján a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az 

illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni. 
 Függő hatályú döntés, mulasztás következményei 

 Testületi döntéshozatal (speciális határidő) – „felügyeleti szerv”? 

 Mulasztási per (Kp.) 12 
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II. KÉRELEMRE INDULÓ HATÓSÁGI 

ELJÁRÁSOK 

 

 Függő hatályú döntés 

 A területi, helyi közigazgatási hatóságok főszabály szerint nem mentesülnek (kiv. 

Ákr. 43. § (7) bek.)  

 Kibocsátás elmaradásának jogkövetkezményei (Ákr. 51. §) 

 Hiánypótlás 

 Alaki vs. anyagi hiánypótlás (egyízbeniség) 

 Egyízbeniség megsértése 

 Hiánypótlás vs. egyéb eljárási cselekmények (nyilatkozattételi felhívás, felhívás irat 

csatolására stb.) 

 A kérelem visszautasítása 

 Kötelező okok (jogszabályi előfeltétel és nincs más jogkövetkezmény, res iudicata) 

 Mérlegeléses ok (forma) 

 Visszautasítást vs. elutasítás 

 Szakkérdés vizsgálata a hatósági eljárásban 

 Szakhatóság („szuper szakhatóság”) 

 Eljáró ügyintéző – igazságügyi szakértő (eseti szakértő) 
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Hivatalból 

Kiv.: ügyfél 

kérelmére 

Ellenőrzés 

lefolytatása 

Ellenőrzés 

lezárása 

•Nincs az Ákr.-ben (!): 

•Adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

•Helyszíni szemle, vagy 

•Folyamatba épített ellenőrzés; 

•Plusz további ágazati eszközök 

•Hatáskörébe tartozó eljárás 

megindítása (hatósági eljárás; 

vh.); 

•Más hatóság eljárását 

kezdeményezi; 

•Más eljárást kezdeményez 

(büntető, szabálysértési eljárás 

stb.) 

Eljárási alapelvek és a tényállás 

tisztázása 

GARANCIÁK Jogszabályi felhatalmazás; 

Hatáskörének terjedelmén 

belül; 

Csak jogszerűség; 

Preventív jellegű; 

Officialitás (kiv.) 

Ágazati szabályozás. 
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2017. évi CLXXIX. törvény 

2017. évi CXXV. törvény 

Ákr. (hivatalbóli) hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezései 

jogsértés 

megállapít

ása 

nincs jogsértés 

•Ellenőrzés lezárása; 

•Hatósági bizonyítvány kiállítása 

III. A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS A 

HIVATALBÓLI HATÓSÁGI ELJÁRÁS - 

SZANKCIÓK 

Figyelmeztetés, 

bírság, egyéb 

szankció 
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Jogilag teljesen 

kötött, mérlegelési 

lehetőség nélküli 

hatósági döntés 

Diszkrecionális 

vagyis jogilag 

kötetlen hatósági 

döntés 

Érdemi mérlegelés alapján, 

mérlegelési jogkörben hozott 

hatósági döntés 

Pp. 339/B. § / 

Kp. 85. § (5) 

Mérlegelési jogkörben megvalósított közigazgatási cselekmény 

jogszerűsége körében a bíróság azt is vizsgálja, hogy a (1) 

közigazgatási szerv hatáskörét a mérlegelésre való 

felhatalmazásának keretei között gyakorolta-e, (2) a mérlegelés 

szempontjai és azok (3) okszerűsége a közigazgatási cselekményt 

tartalmazó iratból megállapíthatóak-e. 
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IV. A HATÓSÁGI DÖNTÉS (2) 

 1/2019. KMPJE határozat 

 1. A közigazgatási döntés semmisségét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

(a továbbiakban: Ket.) 121. § (1) bekezdésében, valamint külön törvényben 

meghatározott semmiségi okok alapozzák meg. A semmisségi okok köre 

jogértelmezéssel nem bővíthető. 

 2. A közigazgatási döntés kiadmányozójának aláírásával kapcsolatos hiba 

vagy hiányosság önmagában semmisséget nem eredményez, hanem 

eljárási jogszabálysértésnek minősül. 

 3. A Kúria felülvizsgálati eljárásban a közigazgatási döntés semmisségének 

a megállapítására hivatalból bizonyítást nem folytat le, a közigazgatási 

döntés nyilvánvaló semmisségét azonban hivatalból észlelheti. 

Nyilvánvalóan semmis a közigazgatási hatóság döntése, ha annak 

megállapításához külön bizonyításra nincs szükség. 

 4. A közigazgatási perben eljáró bíróság az elsőfokú hatósági döntés 

semmissége esetén a másodfokú hatósági döntést hatályon kívül helyezi és 

az elsőfokú döntést megsemmisíti. 
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 
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