
NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 

 
 
Feladatai 
 
1. A Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztály kodifikációs feladatai  
tekintetében véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített 
jogszabálytervezeteket. 
 
2. A Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztály koordinációs feladatai  
tekintetében: 
 

a) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok számára 
elõkészíti a jogszabályok szerinti feltételek alóli felmentést; 

 
b) Szakmai segítséget nyújt a területrész átadása, átvétele, cseréje 

esetén a javaslat elkészítéséhez; 
 
c) Lefolytatja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 

LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 30/B. § (4) bekezdésében 
foglalt egyeztetést. 

 
3. A Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztály egyedi közhatalmi 
aktusokkal kapcsolatos feladatai  tekintetében elõkészíti az érdekelt 
önkormányzatok megegyezésének hiányában a körjegyzõséghez tartozó községek 
kijelölését. 
 
4. A Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztály funkcionális feladatai  
tekintetében: 
 

a) Gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, továbbá 
az Informatikai Fõosztállyal együttmûködésben a TÖRV, az NRT és 
TERKA rendszerek mûködtetésérõl, karbantartásáról, valamint az 
adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról; 

 
b) A feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzatok 

kérésére szakmai segítséget nyújt; 
 
c) Közremûködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a 

Jogi Perképviseleti Osztállyal együttmûködve a bíróságok és más 
hatóságok elõtti eljárásokban. 



 
5. A Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztály törvényességi ellenõrzési 
és felügyeleti feladata i tekintetében: 
 

a) Ellátja a helyi önkormányzatok és szerveik, a kisebbségi 
önkormányzatok és szervei, az önkormányzati társulások, valamint a 
többcélú kistérségi társulások törvényességi ellenõrzését. Ellátja 
kistérségi, megyei fejlesztési tanács törvényességi felügyeletét; 

 
b) Elõkészíti – jogszabálysértés észlelése esetén – a jogszabálysértés 

megszüntetését célzó intézkedéseket; 
 
c) Feldolgozza és elemzi az önkormányzatok törvényességi 

ellenõrzésének tapasztalatait; 
 
d) Gondoskodik a törvényességi ellenõrzéssel, az önkormányzatok 

mûködésével kapcsolatos adatok gyûjtésérõl, azok ellenõrzésérõl, 
feldolgozásáról; 

 
e) Ellenõrzi a kistérségi (megyei, térségi) területfejlesztési tanács 

szabályzatainak, szervezetének, mûködésének, döntéshozatali 
eljárásának, határozatainak jogszerûségét; 

 
f) Feldolgozza és elemzi a területfejlesztési intézmények törvényességi 

felügyeletének tapasztalatait; 
 
g) Ellenõrzi a területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a 

kezdeményezés törvényi feltételeinek teljesítését, elõkészíti azoknak 
a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter 
részére történõ felterjesztését; 

h) Javaslatot tesz és döntésre elõkészíti a Kormánynak az Alkotmány 
19. § (3) bekezdés l) pontja szerinti javaslatait, valamint részt vesz a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 95. § e) pontjában meghatározott feladatai 
ellátásában, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek az Ötv. 
96. § c)–d) pontjában és 96/A. § a)–b) pontjában, valamint a szakmai 
irányító miniszternek az Ötv. 97. §-ában meghatározott feladatai 
ellátásában. Ennek keretében 

 
� a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ más 

államigazgatási szervekkel együttesen részt vesz az 
Ötv. 98. §-ában meghatározott keretek között a szakmai 
irányító miniszter ellenõrzési feladatainak teljesítésében, 
értékeli és elemzi az ágazati törvények, kormány- és 
miniszteri rendeletek hatályosulását; 

 
� a helyi önkormányzatoktól az Ötv. 97. § e) pontjára 

figyelemmel adatokat és információkat kér a szakmai 
irányításért felelõs miniszter ágazati feladatai ellátása 



érdekében, az információkat összegzi és továbbítja a 
szakmai irányításért felelõs miniszternek; 

 
� a helyi önkormányzat felkérésére – a szakmai 

irányításért felelõs miniszterrel, valamint a feladat- és 
hatáskörrel rendelkezõ, illetékes államigazgatási 
szervvel egyeztetve – az Ötv. 97. § d) pontjában 
foglaltakra figyelemmel szakmai segítséget nyújt a helyi 
önkormányzatok részére az önkormányzat ágazati 
feladatainak ellátásához; 

 
i) Intézi a feladatkörét érintõ közérdekû bejelentésekkel, kérelmekkel, 

panaszokkal kapcsolatos ügyeket; 
 
j) Elõkészíti a képviselõ-testület – törvénysértés megszüntetése céljából 

történõ – összehívására, a képviselõ-testület tisztségviselõje 
felelõsségének megállapítására vonatkozó kezdeményezést; 

 
k) Kezdeményezi vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevõszéknél, 

illetve a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, 
amennyiben a törvényességi ellenõrzés során ennek szükségessége 
felmerül; 

 
l) Megalapozottság esetén a polgármester ellen fegyelmi eljárás 

kezdeményezését készíti elõ; 
 
m) Polgármesteri tisztség megszûnését követõen ellenõrzi a munkaköri 

átadás-átvételi eljárás jogszerûségét és gondoskodik a munkakör-
átadási jegyzõkönyvek aláírásáról; 

 
n) Eljárást kezdeményez a megyei bíróságnál az önkormányzati 

képviselõ, a polgármester összeférhetetlenségének kimondása 
érdekében, ha a képviselõ-testület nem dönt az 
összeférhetetlenségrõl vagy döntése jogszabálysértõ; 

 
o) Hulladékgazdálkodási feladatait elmulasztó önkormányzatnál 

kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, illetve 
zárolását; 

 
p) A közoktatásról szóló törvény alapján az önkormányzati fenntartású 

közoktatási intézményfenntartóknál törvényességi ellenõrzést végez, 
illetve indokolt esetben eljárást kezdeményez az Állami 
Számvevõszéknél, az Alkotmánybíróságnál, illetve a bíróságnál; 

 
q) Az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint igazolja az 

önkormányzati társulási megállapodások jogszerûségét; 
 
r) A területi monitoring rendszerrõl szóló kormányrendelet alapján ellátja 

a regionális területi monitoring bizottság törvényességi felügyeletét; 
 



s) Elõkészíti a kistérségi fejlesztési tanács megalakulásával és az 
alakuló ülés összehívásával kapcsolatos feladatok 

t) végrehajtását, és részt vesz a kistérségi fejlesztési tanács 
munkájában; 

 
u) Elõkészíti a képviselõ-testület összehívását, ha a települési 

képviselõk egynegyedének vagy a képviselõ-testület bizottságának az 
ülés összehívására vonatkozó indítványának a polgármester tizenöt 
napon belül nem tesz eleget; 

 
v) Döntés-elõkészítõként és javaslattevõként közremûködik a 

Kormánynak a Nektv. 60/M. § c)-e), 60/N. § a), valamint 60/O. § a) 
pontjában meghatározott feladatai ellátásában, 

 
w) Kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását, 
 
x) Közremûködik a helyi önkormányzatok által vis maior eseményként 

bejelentett károk elõzetes helyszíni vizsgálatában, 
 
y) Segítséget nyújt a Kormányhivatal mûködését érintõ jogi ügyekben a 

jogi képviseleti feladatok ellátásával megbízott szervezeti egységnek. 
 


