
 

 

9021 Győr,  Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 507-240 - Fax: +36 (96) 507-245 

E-mail: torvenyesseg@gyorkozig.hu - Honlap: www. kormanyhivatal.hu 

 
A Törvényességi Felügyeleti Főosztály alapfeladatai 

 

 

1. A Főosztályra vonatkozó feladatok 

 

(1) Kodifikációs feladatai tekintetében véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített 

jogszabálytervezeteket. (A tervezet áttekintése, szükség esetén a tervezettel kapcsolatosan 

észrevételek, módosító javaslatok megtétele.) 

(2) Koordinációs feladatai tekintetében: 

a) az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetű önkormányzatok számára előkészíti a 

jogszabályok szerinti feltételek alóli felmentést; (A kérelem megvizsgálása, a javaslat 

tervezet elkészítése aláírásra.) 

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

elkészítéséhez; (Személyes megbeszélés, jogszabályi előírások ismertetése.) 

c) lefolytatja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) 

83. § (3) bekezdésében foglalt egyeztetést; (A helyi önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat közötti egyeztetés koordinálása.) 

d) lefolytatja az Nj. tv. 84. § (6) bekezdésében foglalt egyeztetést és szükség esetén 

törvényességi felügyeleti jogkörében eljár. (Törvényességi felügyeleti intézkedés megtétele 

jogszabálysértés esetében.) 

(3) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében az érdekelt önkormányzatok 

megegyezésének hiányában előkészíti a körjegyzőséghez tartozó községek kijelölését. (A 

lehetséges megoldások körültekintő vizsgálata után a kijelölő határozat-tervezet elkészítése.) 

(4) Funkcionális feladatai tekintetében: 

a) gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, a törvényességi felügyeleti 

nyilvántartó (a továbbiakban: TÖRV), az Önkormányzati Rendeletek Tára (a továbbiakban: 

NRT) és a Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása (a továbbiakban: 

TERKA) rendszerekben történő adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos 

feladatok ellátásáról; (Informatikai Főosztály közreműködésével történő feladatellátás, 

továbbá a szükséges adatrögzítések elvégzése.) 

b) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzatok kérésére szakmai segítséget 

nyújt; (Személyes megbeszélés, konzultáció.) 

c) közreműködik a Kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti 

feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti 

eljárásokban. (Beadványok szerkesztése, véleményezése, tárgyaláson képviselet ellátása.) 



(5) Törvényességi felügyeleti feladatai tekintetében: 

a) ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény VII. 

fejezetében, valamint az Nj. tv. X. fejezetében foglalt törvényességi felügyelettel 

kapcsolatos feladatokat és előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket; (Jegyzőkönyvek, 

önkormányzati rendeletek vizsgálatát követően, annak eredményétől függően törvényességi 

felügyeleti intézkedés megtételére javaslat, a törvénysértés megszűnését követően az 

eljárás lezárása.)  

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

törvényességi felügyeletének tapasztalatait; (Összefoglalók készítése a törvényességi 

felügyeleti vizsgálatok tapasztalatai alapján, szükség esetén javaslat készítése a 

törvénysértések jövőbeni megelőzése érdekében.) 

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

önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, 

feldolgozásáról; (Az összegyűjtött adatok alapján összefoglalók készítése a törvényességi 

felügyeleti vizsgálatok tapasztalatai alapján, szükség esetén javaslat készítése a 

törvénysértések jövőbeni megelőzése érdekében) 

d) ellenőrzi – törvényességi felügyelet keretében – a térségi fejlesztési tanács szabályzatainak, 

szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának, határozatainak, illetve egyéb 

döntéseinek jogszerűségét, és jogszabálysértés esetén megteszi a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvényben meghatározott intézkedéseket; (A dokumentumok 

vizsgálatát követően, jogszabálysértés esetén felügyeleti intézkedés megtételére javaslat 

elkészítése.) 

e) feldolgozza és elemzi a területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeletének 

tapasztalatait; (A tapasztalatok összegezését és azok értékelését követően - negatív 

értékelés esetén - ismertetni kell a térségi fejlesztési tanáccsal.) 

f) ellenőrzi a területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi 

feltételeinek teljesítését, előkészíti azoknak a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletéért felelős miniszter részére történő felterjesztését; (Tartalmi és formai vizsgálatot 

követően, az esetleges hiányokat pótoltatva az értékelő felterjesztés javaslatának 

elkészítése.) 

g) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 

kapcsolatos ügyeket; (A beadványok megvizsgálását követően, az esetleges felügyeleti 

intézkedést is javasolva intézzük el a beadványt) 

h) kezdeményezi vizsgálat lefolytatását a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult 

szervnél, amennyiben a törvényességi felügyelet során ennek szükségessége felmerül; 

(Javaslat tétel vizsgálat lefolytatására.) 

i) polgármesteri tisztség megszűnését követően gondoskodik a munkakör-átadási 

jegyzőkönyvnek a Kormánymegbízott által történő aláírásáról; közreműködik a nemzetiségi 

önkormányzat elnökének személyében bekövetkező változás esetén az átadás-átvételi 



eljárásban; (Időpont egyeztetés, tájékoztatás a jegyzőkönyv tartalmáról, a szükséges 

dokumentumok előkészítésére felhívás, meghatalmazás elkészítése, a helyszínen részvétel 

az eljárásban.) 

j) hulladékgazdálkodási feladatait elmulasztó önkormányzatnál kezdeményezi a költségvetési 

támogatás visszatartását, illetve zárolását; (Mhötv. 132. § (1) bekezdés g) pontja szerint 

felügyeleti intézkedés megtétele) 

k) a területi monitoring rendszerről szóló kormányrendelet alapján ellátja a regionális területi 

monitoring bizottság törvényességi felügyeletét; (Ellenőrzi, hogy a megyei önkormányzat 

eleget tett-e a megyei területi folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési 

koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a megyei területrendezési 

terv érvényesülésének elősegítése érdekében a Korm. rendelet 7. §-ában foglalt 

kötelezettségének.) 

l) segítséget nyújt a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyekben a jogi képviseleti 

feladatok ellátásával megbízott szervezeti egységnek; (Kérés esetén segítség nyújtás 

jogszabályok értelmezésében, a beadványok szerkesztésében, tárgyaláson a képviselet 

ellátásában.) 

m) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezéséről szóló törvényből adódó feladatokat; (a 

polgármester, továbbá a pénzügyi gondnok tájékoztatását követően figyelemmel kíséri az 

adósságrendezési eljárás jogszabályoknak megfelelő lefolytatását, szükség esetén 

intézkedik, ha a képviselő-testület az e törvényben foglalt kötelezettségei teljesítése 

érdekében, a Kormányhivatal felhívása ellenére 30 napon belül nem ül össze, 

kezdeményezheti feloszlatását.) 

n) ellátja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló kormányrendeletből adódó feladatokat; (Az adatszolgáltatás és a kérelem 

megvizsgálása a kormányrendeletben foglalt szempontok alapján, esetleges hiánypótlási 

felhívás, továbbítás a minisztereknek az ÖNEGM rendszeren.) 

o) közreműködik javaslattevőként a Kormánynak az Nj. tv. 150. § d) pontjában, döntés-

előkészítőként az Nj. tv. 150. § e) pontjában, kezdeményezőként a nemzetiségpolitikáért 

felelős miniszternek az Nj. tv. 151. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában; 

(Javaslat tervezet elkészítése, döntés-kezdeményezés.), 

p) közreműködik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 

előzetes kormány-hozzájárulás előkészítő eljárásban. (Az adatszolgáltatás és a kérelem 

megvizsgálása a kormányrendeletben foglalt szempontok alapján, esetleges hiánypótlási 

felhívás, továbbítás a minisztereknek az ÖNEGM rendszeren.) 

q) ellátja a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat (előzetes helyszíni vizsgálat lefolytatása, 

észrevételek megtétele a költségekről és az igényelt támogatás segítségével 

megvalósítandó feladatokról, az elszámolás elfogadását megelőzően helyszíni ellenőrzés 

lefolytatása és intézkedési javaslat megtétele). 



 

(6) Részt vesz 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; (A miniszter felkérése 

szerinti feladat végrehajtás.) 

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. (A miniszter felkérése 

szerinti feladat végrehajtás.) 

 

 


