
Kimutatás 2019. évben esedékes fontosabb határidőkről az önkormányzatok számára

Ssz. Határidő Tárgy Jogszabályi hivatkozás Döntés formája Döntéshozó Megjegyzés

1 január 24.

2 január 31. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

3 január 31. határozat képviselő-testület

4 január 31. határozat képviselő-testület

5 határozat

6 február 15.

7 február 28. határozat képviselő-testület

8

9 március 16. önkormányzat

Adatszolgáltatás az autóbuszos 
személyszállítási közszolgáltatás 
ellátásához használt autóbusz-
állományról

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 4. § (5) bekezdés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdés, 
A nemzetiségek jogairól szóló törvény 
(a továbbiakban: Njtv.) 103. § (1) bekezdés

A nemzetiségi önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálata Njtv. 80. § (2) bekezdés

Az Njtv. 80. § (1) a), e) és 80. § (3) 
d) pontjai módosulása miatt a 
megállapodások módosítása is 
szükséges.  

A polgármester előző évben 
igénybevett szabadsága mértékének 
megállapítása

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (3) bekezdés

Kttv. 225/A. § (1) szerint a 
polgármester tekintetében a 
képviselő-testület gyakorolja a 
munkáltatói jogokat.

költségvetés 
elfogadásáig

Saját bevétel, adósságot keletkeztető 
ügyletből fizetési kötelezettség 
költségvetési évet követő három évben 
várható összege 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 29/A. § 
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
5. § (3) c) pont

képviselő-testület, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulási tanács

adósságot keletkeztető ügylet  
esetén

A jegyző által előkészített költségvetési 
rendelet-tervezetet a polgármester 
benyújtja a képviselő-testületnek

Áht. 24. § (3) bekezdés

rendelet, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulási tanács: 
határozat

képviselő-testület, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulási tanács

Polgármester szabadsága 
ütemezésének jóváhagyása Kttv. 225/C. § (2) bekezdés

március 2. 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodás alapján a megállapodás 
szerinti
működési feltételek rögzítése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat
szervezeti és működési 
szabályzatában

Njtv. 80. § (2) bekezdés
1/  rendelet,  
2/ normatív 
határozat

1/ képviselő-testület,
2/ nemzetiségi 
önkormányzat

Adatszolgáltatás a tárgyévben várható 
adósságot keletkeztető ügyletekről

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 3. § (1) 
bekezdés
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Ssz. Határidő Tárgy Jogszabályi hivatkozás Döntés formája Döntéshozó Megjegyzés

10 március 20.

11 március 31. Közbeszerzési terv határozat

12 május 31. Zárszámadás  

13 határozat képviselő-testület

14 Vagyonkimutatás a vagyonállapotról

15 május 31. határozat képviselő-testület

16 november 10. önkormányzat

17 december 10. határozat képviselő-testület

18 december 31. határozat 

19 december 31. határozat 

20

Belső ellenőrzést társulásban ellátó 
önkormányzatok esetében az éves 
ellenőrzési jelentés megküldése 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 56. § (8)-(9) 
bekezdések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 42. § (1) 
bekezdés

képviselő-testület, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulási tanács

Áht. 91. § (1) bekezdés

rendelet, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulási tanács: 
határozat

képviselő-testület, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulási tanács

zárszámadási 
rendelettervezett

el egyidejűleg 

A polgármester a tárgyévre vonatkozó 
éves ellenőrzési jelentést a képviselő-
testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
49. § (3a) bekezdés

zárszámadási 
rendelettel 

egyidejűleg 
Mötv. 110. § (2) bekezdés

A települési önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról átfogó 
értékelés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdés

Adósságot keletkeztető ügylet 
engedélyezése iránti kérelem 
benyújtása

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
5. § (2) bekezdés

Vízkár-elhárítási tervek (ár- és belvíz) 
felülvizsgálata

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 
232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés

Helyi önkormányzat éves ellenőrzési 
tervének jóváhagyása Mötv. 119. § (5) bekezdés

képviselő-testület, 
társulás, 
nemzetiségi
önkormányzat

Helyi önkormányzati költségvetési 
szerv  éves ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
32. § (4) bekezdés

képviselő-testület, 
társulás, 
nemzetiségi
önkormányzat

negyedévente 
(az első 

negyedév 
kivételével)

Költségvetési rendelet, határozat – 
negyedévenkénti – módosítása Áht. 34. § (4)-(5) bekezdések

helyi önkormányzat 
esetében rendelet, a 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, térségi 
fejlesztési tanács 
esetében határozat

képviselő-testület,
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, térségi 
fejlesztési tanács
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21 évente

22 évente határozat képviselő-testület

23 évente

24 évente képviselő-testület

25  évente határozat képviselő-testület

26 évente határozat képviselő-testület

27 évente határozat képviselő-testület

28 évente határozat képviselő-testület

29 évente Rendőrségi beszámoló  határozat képviselő-testület

30 évente határozat képviselő-testület

31 évente

32 évente

33 2 évente határozat képviselő-testület

34 2 évente határozat

Közmeghallgatás (évente egy 
alkalommal kötelező, előre 
meghirdetett időpontban)

Mötv. 54. §; Njtv. 97. §
képviselő-testület, 
nemzetiségi 
önkormányzat

A jegyző évente beszámol a hivatal 
tevékenységéről Mötv.  81. § (3) bekezdés f) pontja

Társulás működéséről szóló 
beszámoló Mötv. 93. § 14. pontja

Temetői díjak felülvizsgálata évente A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
40. § (3) bekezdés 

határozat a 
felülvizsgálatról 
vagy a díjak 
módosítása 
rendeletben

Beszámoló a középtávra szóló 
integrált településfejlesztési stratégia 
végrehajtásáról    

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § 
(3) bekezdés

A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény szakmai 
munkájának értékelése 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bek. d) pont

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató intézmény munkájának 
értékelése  

Gyvt. 104. § (1) bek. e) pont

A környezet állapotának elemzése, 
értékelése, a lakosság tájékoztatása 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
 LIII. tv. 46. § (1) bekezdés, 51. § (3) bekezdés
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdés

Beszámoló a település tűzvédelmi 
helyzetéről  

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdés

Tájékoztató a képviselők 
tevékenységéről a választópolgárok 
számára

Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pont

A településképi arculati kézikönyvvel 
és a településképi rendelettel 
kapcsolatban beérkezett vélemények 
kiértékelése és ismertetése a 
képviselő-testülettel (főépítész)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. 
§(3), (4) bekezdés

Helyi esélyegyenlőségi program 
áttekintése

Az esélyegyenlőségről és az egyenlő elbánás előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § (4) bekezdés

Szociális szolgáltatástervezési 
koncepció felülvizsgálata, 
aktualizálása (legalább kétezer lakosú 
települési önkormányzat esetében)

Szt. 92. § (3) bekezdés                                                                      
    A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendelet 111/A. § (5) bekezdés

képviselő-
testület,társulási 
tanács
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35 4 évente határozat képviselő-testület

36 4 évente Helyi építési szabályzat felülvizsgálata képviselő-testület

37 5 évente képviselő-testület

38 5 évente határozathozatal képviselő- testület

39 10 évente  határozat képviselő-testület

40 egyéb Beszámoló a helyi adókról

41 rendelet képviselő-testület

42 alakuló ülés normatív határozat

Békéscsaba, 2019. január 14.

Középtávra szóló integrált 
településfejlesztési stratégia 
áttekintése

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
16. § (1) bekezdés

határozat a 
felülvizsgálatról 
vagy a rendelet 
módosítása

A közművelődési rendelet 
felülvizsgálata a Közművelődési 
Kerekasztallal és a települési 
nemzetiségi önkormányzattal való 
egyeztetés keretében 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kmtv.)
83/A. § (2) bekezdés

határozat a 
felülvizsgálatról 
vagy a rendelet 
módosítása 

A közművelődési rendelet tartalmát 
a Kmtv. 2017. július 8-tól hatályos 
83/A. §-a határozza meg. 

Energia-megtakarítási intézkedési terv  
 valamint az energia-megtakarítási 
intézkedési terv végrehajtásáról szóló 
jelentés készítése és a készítés 
évében március 31-ig történő 
megküldése a Nemzeti Energetikusi 
Hálózat területileg illetékes irodája felé

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 
11/A. § a), b) pontjai

Településszerkezeti terv felülvizsgálata 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § 
(1) bekezdés

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) 
bekezdés g) pont

alakuló vagy azt 
követő ülésen

Szervezeti és működési szabályzat 
megalkotása vagy felülvizsgálata Mötv. 43. § (3) bekezdés

Szervezeti és működési szabályzat 
megalkotása Njtv. 88. § (1) bekezdés

nemzetiségi 
önkormányzat 
képviselő-testülete


