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2010. június 5-től

A közterületi parkolás jogi feltételeinek 

megteremtése érdekében a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt 

módosította a  2010. évi XLVI. törvény:

[A szabályozás előzménye:

Az Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB 

határozatában megállapította, hogy: az 

Országgyűlés hiányosan szabályozta a közút 

kezelő jogait gyakorló helyi önkormányzatok és a 

fővárosi önkormányzat rendeletalkotási jogkörét.]
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Helyi közszolgáltatások kiegészítése

A települési önkormányzat feladata 

 az Ötv.) 8. § (1) bekezdése és 

 az Ötv. 8. § (4) bekezdése a kötelező feladata 

kiegészül –

a helyi közutakon, a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt

magánutakon, valamint tereken, parkokban és 

egyéb közterületeken közúti járművel történő 

várakozás (parkolás) biztosítása szövegrésszel. 
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Parkolási közszolgáltatás ellátása

Az Ötv. 9. §-a (5) bekezdéssel egészült ki:

E szerint: közúti járművel történő várakozási (parkolási)

közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag

ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított

1) költségvetési szerv,

2) gazdasági társaság, amely

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló,

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy

3) e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi

személyiséggel rendelkező gazdasági társasága, illetve

4) önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben

szabályozottak szerint.”
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A törzsvagyont érintő változás
 A módosítás a forgalomképtelen törzsvagyon körében helyezi

el a parkolási közszolgáltatást végző gazdasági
társaságokban fennálló 100%-os önkormányzati
tulajdonrészt.

Az Ötv. 79. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

 „forgalomképtelen a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a
parkok, a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 9.
§ (5) bekezdés szerinti gazdasági társaságban fennálló
részesedés - a 68/D. §-ban foglalt kivétellel - és minden más
ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi
önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A helyi
önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyon
birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát a helyi
önkormányzat - törvényben szabályozott módon - másnak
átengedheti;”
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 A törvénymódosítás érintette az alpolgármesterre vonatkozó szabályokat
[Ötv. 34.§ (1)-(4) bekezdés ] különösen a nem képviselő-testületi tagok közül
választott külsős alpolgármester választást érintően, azonban az (1) bekezdés
időközben 2011. január 1-től módosult az alpolgármesteri tisztség megszűnési
esetei tekintetében.

 Ötv. 12.§ (5) bekezdésben a zárt ülés résztvevői kiegészültek a nem a 
képviselő-testület tagjai közül választott, vagyis a külsős alpolgármesterrel.

 Az Ötv. 74.§ (1) bekezdés a megyei közgyűlés tisztségviselői köre szintén 
kiegészült a nem megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnökkel.

 Az Ötv. 103. § (1) bekezdés a) pontja módosult, e szerint a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetői megbízás joga - megyei 
közgyűlés elnöke, választásának kivételével - magában foglalja a felmentés, a 
megbízás visszavonásának jogát. E rendelkezésből következően is az 
alpolgármester, a  megyei közgyűlés alelnöke visszahívható tisztségéből.

2010. október 4-től

Az Ötv. egyes kérdéseiről és a Pttv. módosításáról szóló 

2010. évi LXVIII. törvény
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2011. január 1-jei hatállyal
A 2011. évi költségvetést megalapozó jogszabályváltozásokról rendelkező 

2010. évi CLIII. tv. Ötv.-t érintő módosításai öt területet érint

 Az Ötv. 10. § (1) bekezdés d) pontja a képviselő-testület át nem

hatásköre felsorolás bővült az éven túli hitelfelvétel

szövegrésszel;

 Az Ötv. 22. § (1) bekezdése kiegészült a következő mondattal: A

képviselő-testület a száz, vagy a száznál kevesebb lakosú

településen bizottságot nem választ, a bizottság feladatait a

képviselő-testület látja el.

 Az Ötv. 33/A. § (4) bekezdése a polgármestert érintő

összeférhetetlenségi bizottság alakítása tekintetében kiegészült

a száz lakosú településekkel, mely esetben nem kell három tagú

bizottságot alakítani, hasonlóan a száz lakosnál kevesebb

településekhez. E hatáskört a testület látja el.
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2011. január 1-jei hatállyal 

körjegyzőséget és gazdálkodást érintő változás

 Az Ötv. 39. § (1) bekezdésében a körjegyzőségek
alakítása változott az egymással való határosság
követelménye enyhült, és a szabályozás szerint az
ezernél kevesebb lakosú, megyén belüli községek,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb két
település közigazgatási területe választja el, az
igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget
alakítanak és tartanak fenn. Pontosította e szakaszt a
módosítás mivel már az ezer és nem csupán az ezernél
több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt
vehet körjegyzőségben.

 A módosítás a 92/A. § (1)(2) bekezdés a
kötvénykibocsátás és éven túli hitelfelvétel szabályaival
egészült ki. Továbbá e kérdésekben a képviselő-
testület minősített többséggel dönt.
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 A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok az Ötv.

33/A.§ (2a) bekezdéssel kiegészült, - a törvény hatályba lépését követően

keletkezett összeférhetetlenségi ok esetében – a polgármesteri megbízás

megszűntetésének kötelező eseteivel. Ezek:

 a) akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak,

 b) akit bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek,

 c) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások

kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés

kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési

halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek

megfelelően - nem rendezi,

 d) akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte.

E szabályozás érinti az alpolgármesteri, a megyei közgyűlési elnöki, az

alelnöki, főpolgármesteri és főpolgármester-helyettesi tisztséget is.

2010. december 24-től

Az Ötv. módosításáról szóló 2010. évi CLXIV. tv. rendelkezései
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A polgármester ellen indult büntető eljárás

Az Ötv. 33/A. §-a : (3a) bekezdéssel kiegészül

E szerint:

a polgármester köteles az ellene indított büntetőeljárás során az
első tárgyalás időpontjáról, illetve a bűnösséget megállapító
jogerős ítéletről

 az idézés, illetve

 a jogerős ítélet

kézhezvételétől számított három napon belül tájékoztatni

1. a képviselő-testületet,

2. a helyi választási bizottságot és

3. a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
szervet.
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Az Ötv. 74. § (1) bekezdése a megyei közgyűlés alelnöki tisztség megszűnése a
2010. október 4-i hatályhoz képest változott, a módosítás törölte a megyei
közgyűlés új elnökének megválasztásához kapcsolódó megszűnési esetet.

E szerint maradt az a rendelkezés, hogy a megyei közgyűlés alelnökének
megbízatása megszűnik, ha a megyei közgyűlés az elnök javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

Az Ötv. módosítás a 34.§ (1) bekezdés harmadik mondatából törölte az új
polgármester megválasztásával megállapított megszűnési esetet.

 Ötv. 34. § (1) bekezdése hatályos szövege: 

A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját
tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel megbízását visszavonja.

Alpolgármesteri/alelnöki tisztség 

megszűnésének esetei
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• Az Ötv. 75. § (2) bekezdése szerint lehetőség van a
megyei közgyűlés hivatalában is több aljegyzőt kinevezni.

• Az Ötv. 61. § (6) bekezdéssel egészült ki, mely szerint a
megyei jogú város közgyűlése - a 36. § (1) bekezdésében
foglalt szabályok szerint - több aljegyzőt is kinevezhet.

A megyei és megyei jogú város 
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2011. január 1-től:

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényben 
szabályozott módosítások

A helyi önkormányzatok a feladatellátás jellege szerint két miniszteri feladatkört érint:

 helyi önkormányzatokért való felelősség a belügyminiszter,

 helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért a közigazgatási és
igazságügyi miniszter között oszlik meg.

E szerint alakul az Ötv. 105.§ szerinti körjegyzőség kijelölését, valamint a 107.§
vagyonátadó bizottság határozatát érintő jogorvoslati fórum változására.

A vagyonátadó bizottságok feladat- és hatáskörébe tartozó, a vagyonátadás
menetével, a folyamatban lévő, illetve az esetlegesen ismét felmerülő ügyekkel,
valamint az egyes vagyontárgyak használati jogának változásához szükséges
döntésekkel kapcsolatos feladatokat a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerve a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el.

 A közigazgatási hivatalok fővárosi és megyei kormányhivatallá alakítására
tekintettel szükségessé vált módosításokat is átvezeti, az Ötv. 98. § (2)
bekezdésében a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki mint a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervet.
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A kormányhivatalokról szóló törvény elvégzi az Ötv. és a Ket. közötti
összhang érdekében szükséges változtatásokat. 

Az Ötv. 11. § (2) és (3) bekezdése párhuzamos a Ket. vonatkozó 
rendelkezésével, ezért  hatályon kívül helyezte. 

Az Ötv. 109. §-t hatályon kívül helyezte mivel,

 az egyrészt az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1981. évi I. törvényre, vagyis egy már hatályon kívül helyezett
jogszabályra hivatkozik,

 másrészt a Ket. szabályait az Ötv. kifejezett rendelkezése ellenére is
alkalmazni kell az Ötv. szerinti közigazgatási hatósági ügyekben,

 harmadrészt a Ket. szabályaitól nem az Ötv. rendelkezései alapján,
hanem kizárólag a Ket. szabályai szerint van lehetőség az eltérésre.

Jogharmonizációs rendelkezések
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2011. január 1-től 

újabb összeférhetetlenségi eset

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

A törvény 43. § (4) bekezdés szerint nem lehet jogosult az önkormányzat
területét legalább húsz százalékban lefedő vételkörzetű helyi lineáris
médiaszolgáltatásra az a vállalkozás, amelynek

 igazgatóságában,

 ügyvezetésében vagy felügyelő bizottságában,

 és azon alapítvány vagy közalapítvány, amelynek kuratóriumában

 a helyi képviselőtestület tagja, alkalmazottja,

 a polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes

 vagy ezek közeli hozzátartozója vesz részt.

 Jogharmonizációs módosítások: a képviselők jogállásáról szóló tv. 5. § j)
pontjában,a Nektv. 6/A. § (1) bekezdése 6. pontjában az Ötv. 33/A. § (1)
bekezdés s) pontjában a „műsorszolgáltató” szövegrész helyébe a
„médiaszolgáltató” szöveg lép.
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2011. július 1-től

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

2010. évi CXXXI. törvény Ötv.-t érintő módosításai

egy újabb, a 22. felhatalmazó rendelkezés az Ötv-ben a rendeletalkotásra

Az Ötv. 103/B. §-sal egészül ki. E szerint :

 Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi 
sajátosságoknak megfelelően az általa megalkotott rendeletek előkészítésében 
való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg.

 A helyi önkormányzatok autonómiáját tiszteletben tartva rendeletek esetében az 
előkészítésben való társadalmi részvétel szabályait nem a központi jogszabály, 
hanem az önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk. A rendelkezés 
tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon 
rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 A helyi rendelet alkotása során nem a társadalmi részvételben nevesített szervek, 
szervezetek felsorolásáról van szó. A szabályozás metodikája, szerkezete 
követheti a vonatkozó törvényi rendelkezéseket, függelékben felsorolhatja –
megnevezve – a partnereket.

 Az Ötv. 103/C. §-sal egészül ki az országos önkormányzati érdekképviselet 
szabályaival.
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2011. január 1-jétől

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. Ötv-t érintő 

módosítása

Az Ötv. 16. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki.

 Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az
önkormányzati rendelet aláírt szövegétől, a polgármester vagy a
jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az önkormányzati
rendelet a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a
kihirdetést követő tizedik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés
megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az
önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik.

 A képviselő-testület normatív határozatát a rendeletre vonatkozó
szabályok alkalmazásával közzé kell tenni. E szerint tehát a
képviselő-testület normatív határozatát a képviselő-testület hivatalos
lapjában, illetőleg a helyben szokásos - a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A képviselő-
testület normatív határozatát a polgármester és a jegyző írja alá.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



18

Közjogi szervezetszabályozó eszközök

 Jat. 23. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, a testületi
központi államigazgatási szerv és az Alkotmányban
megjelölt más testületi szerv normatív
határozatban szabályozza

 az általa irányított szervek, valamint

 saját tevékenységét, működését és szervezetét,
továbbá saját cselekvési programját.

 Jat. 24. § (1) A közjogi szervezetszabályozó eszköz
jogszabállyal nem lehet ellentétes. A közjogi
szervezetszabályozó eszközben jogszabály
rendelkezése nem ismételhető meg.
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2005. évi XC. törvény

az elektronikus információszabadságról

 15. § (1): A helyi önkormányzat jegyzője az önkormányzat
rendeletét annak kiadmányozását követően haladéktalanul,
elektronikusan, a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szerven keresztül a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
miniszternek megküldi.

 15.§ (2) : A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért 
felelős miniszter gondoskodik az önkormányzati rendeleteknek 
az erre a célra fenntartott honlapon történő közzétételéről.

Korábban a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, most a
helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
miniszter feladata lett. E módosítás a minisztériumok feladat és
hatáskörének szabályozásával változott az e-
információszabadságról szóló törvényben.
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Köszönöm a figyelmet


