
 

ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály feladat- és hatáskörei 

 

1. Építésügyi Osztály 

1.1. Az Építésügyi Osztály az építésügyi feladatok körében ellátja a Kormányhivatal feladat- és 

hatáskörét érintő 

a) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott állami főépítészi;  

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi 

hatósági;  

c) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti 

hatósági feladatokat. 

1.2. Az Építésügyi Osztály egyes közhatalmi feladatai tekintetében 

a) ellátja a Kormányhivatal állami főépítészeti hatáskörébe utalt terület- és 

településfejlesztéssel, valamint terület- és településrendezéssel, illetve az építészeti 

értékvédelemmel kapcsolatos feladatait; 

b) ellátja a Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörébe utalt területrendezési hatósági 

eljárással összefüggő hatósági feladatokat; 

c) a Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörében véleményezi a területrendezési terveket 

és településrendezési eszközöket, folyamatosan figyelemmel kíséri a területrendezési 

tervekben foglaltakat, a településrendezési tervekben való megvalósulását, és állást 

foglal a településrendezési terveknek az országos és a megyei tervekkel való 

összhangjáról; 

d) a Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörében véleményezi az országos, valamint az 

illetékességi területét érintő regionális fejlesztési programokat és azok területrendezési 

tervekkel való összhangját; 

e) ellátja a Kormányhivatal és a kormánymegbízott hatáskörébe utalt másodfokú építésügyi 

és építésfelügyeleti hatósági döntéseket; 



f) az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok felett gyakorolt felügyeleti 

jogkörében: 

 ellenőrzi az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét, a 

jogszabályok előírásainak betartását,  

 az építésügyért felelős miniszter utasítása alapján célvizsgálatokat, összevont 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági célvizsgálatokat, illetve utóvizsgálati 

ellenőrzést tart, 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekben dönt az elfogultság 

megállapításáról, illetve – elfogultság, valamint egyéb kizárási ok és illetékességi 

összeütközés esetén, amennyiben jogszabály az eljáró szervet nem állapítja meg – 

kijelöli az eljáró szervet, szükség esetén megteszi az elsőfokú hatóság mulasztása 

miatt szükséges intézkedéseket; 

g) az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint ellenőrzi az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági feladatokat ellátó, járásszékhely települések jegyzői és járási építésügyi (és 

örökségvédelmi) hivatalok tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

végrehajtását és a hatósági tevékenység jogszerűségét. 

1.3. Az Építésügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

 

a) kezeli az Országos Építésügyi Nyilvántartás elektronikus alkalmazásait; 

b) állami főépítészi hatáskörében gondoskodik az önkormányzati főépítészi vizsgák 

lebonyolításáról, az önkormányzati főépítészek szakmai továbbképzéséről; 

c) közreműködik a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő területi feladatok 

ellátásában, illetőleg az ezzel kapcsolatos térségi koordinációban; 

d) működteti és vezeti a területi építészeti-műszaki, településrendezési és területrendezési 

tervtanácsokat; 

 

2. Oktatási és Hatósági Osztály 

2.1. Az Oktatási és Hatósági Osztály az általános hatósági feladatok körében ellátja azon ható-

sági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben a jogszabály másodfokon eljáró 

hatóságként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen 

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben; 

b) a földgázellátásról szóló törvényben; 

c) a hadigondozásról szóló törvényben; 



d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben; 

e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben; 

f) a társasházakról szóló törvényben; 

g) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben; 

h) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben; 

i) a természet védelméről szóló törvényben; 

j) a villamos energiáról szóló törvényben; 

k) a vízgazdálkodásról szóló törvényben; 

l) a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben; 

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat. 

2.2. Az Oktatási és Hatósági Osztály a megyei hatósági feladatok körében 

a) közreműködik a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való 

részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok 

ellátásában; 

b) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben (a 

továbbiakban: R.), valamint ennek alapján összeállított éves hatóság tervben 

meghatározott ellenőrzési feladatokat; 

c) ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat; 

d) ellátja – a 2.1. pontban meghatározottak kivételével – azon hatósági eljárásokkal 

kapcsolatos feladatait, melyekben a jogszabály első fokon és másodfokon eljáró 

hatóságként vagy felügyeleti szervként a Hivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így 

különösen: 

da)  az adózás rendjéről szóló törvényben; 

db) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben; 

dc) a bányászatról szóló törvényben; 

dd) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben; 

de) a kereskedelemről szóló törvényben; 

df) a kisajátításról szóló törvényben; 

dg) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvényben; 

dh) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 



di) a közúti közlekedésről szóló törvényben; 

dj) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben; 

dk) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben; 

dl) a mozgóképről szóló törvényben; 

dm) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

törvényben; 

dn) a statisztikáról szóló törvényben; 

do) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló törvényben; 

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat. 

2.3. Az Oktatási és Hatósági Osztály oktatással kapcsolatos feladatai körében 

a) megszervezi és lebonyolítja az állami vizsgákat, valamint a tanulmányok alatti egyéb 

vizsgákat, közelebbről: megszervezi és lebonyolítja a közép- és emelt szintű érettségi 

vizsgákat, közreműködik a szakmai vizsgák szervezésében a vizsgatételeknek az iskolák 

részére történő átadás-átvételében történő részvétellel, valamint független 

vizsgabizottság előtti vizsgákat szervez; 

b) nyilvántartásba veszi a nem állami, illetve nem önkormányzati köznevelési 

intézményeket, kiadja működési és vizsgaszervezési engedélyeiket; 

c) a köznevelési intézmények, valamint az érettségi és szakmai vizsgák szervezésének 

hatósági ellenőrzését végzi;  

d) a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók törvényességi ellenőrzését végzi; 

e) kijelöli a felvételi körzeteket, első és másodfokú döntéseket hoz a tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatban;  

f) közreműködik az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szervezésében, ellátja az 

országos kompetenciamérés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, illetőleg 

megszervezi a középiskolai felvételi eljárást; 

g) a Kormányhivatal hatáskörébe utalt egyéb köznevelési feladatokat lát el (pl. külföldi 

munkavállaláshoz bizonyítvány hitelesítése). 

 

3. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

3.1. A Törvényességi Felügyeleti Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) szakmai segítséget nyújt a területrész átadása, átvétele, cseréje esetén a javaslat 

elkészítéséhez; 

b) lefolytatja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben foglalt, a nemzetiségi 

önkormányzatokkal kapcsolatos egyeztetéseket és szükség esetén törvényességi 

felügyeleti jogkörében eljár. 



3.2. A Törvényességi Felügyeleti Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) gondoskodik a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendelettárával és kapcsolattartási 

felületével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

b) gondoskodik a jegyzői értekezletek, konzultációk megszervezéséről; 

c) gondoskodik a helyi önkormányzati képviselők és a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők törvényben előírt kötelező képzése megszervezéséről; 

d) közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 

3.3. A Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felügyeleti feladatai tekintetében 

a) ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben (a továbbiakban: Mötv.) 

és az Mötv. felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb 

jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, 

illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat; 

b) ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a 

kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított 

feladatokat; különös tekintettel a törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokra, 

előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket; 

c) ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb 

jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a 

térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat; 

d) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben 

meghatározott feladatokat; 

e) ellátja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat; 

f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását 

kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben 

a kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül; 

g) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési 

önkormányzattal szemben kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, 

illetve zárolását, és ellátja ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben 

és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

h) ellátja a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat; 

i) gondoskodik az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

keretében történő aktualizálásáról;  

j) feldolgozza és elemzi a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletének tapasztalatait; 

k) gondoskodik a törvényességi felügyelettel, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi 

önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, 

feldolgozásáról; 



l) feldolgozza és elemzi a területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeletének 

tapasztalatait; 

m) polgármesteri tisztség megszűnését követően gondoskodik a munkakör-átadási 

jegyzőkönyvnek a kormánymegbízott megbízásából történő aláírásáról; közreműködik a 

nemzetiségi önkormányzat elnökének személyében bekövetkező változás esetén az 

átadás-átvételi eljárásban; 

n) közreműködik javaslattevőként és döntés-előkészítőként a Kormánynak, valamint 

kezdeményezőként a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek a nemzetiségek jogairól 

szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásában. 

3.4. A Törvényességi Felügyeleti Osztály közreműködik a Kormány helyi önkormányzatokkal és 

nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatainak 

ellátásában. Ennek keretében 

a) a feladat- és hatáskörrel rendelkező más államigazgatási szervekkel együttesen részt 

vesz a szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak teljesítésében, értékeli és 

elemzi az ágazati törvények, kormány- és miniszteri rendeletek hatályosulását; 

b) a helyi önkormányzatoktól és a nemzetiségi önkormányzatoktól adatokat és 

információkat kérhet a szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai körében, az 

információkat összegzi és továbbítja a szakmai irányításért felelős miniszternek. 

3.5. A Törvényességi Felügyeleti Osztály az általa alkalmazandó jogszabályok tartalmával 

összefüggésben az érintett jogszerű működése céljából az érintett kérésére szakmai 

segítséget nyújt. 

3.6. A Törvényességi Felügyeleti Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

tekintetében az érdekelt önkormányzatok megegyezésének hiányában előkészíti a közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok kijelölését. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje, az ügyintézés határideje, valamint az 

illeték, igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatosan a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a vonatkozó ágazati 

jogszabályokban foglaltak szerint jár el a főosztály. 

 


