
 

 

 

 

 

ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0081 

SZERVEZETFEJLESZTÉS A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 
ÖNKORMÁMNYZATNÁL 

Jogszabályi Keretek Összefoglalása 

Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0081 azonosítószámú, Szervezetfejlesztés a Hódmezővásárhelyi 
Önkormányzatnál című projektet érintő jogszabályi keretek ismertetése jelen dokumentum 
célja, amely a projektben vállalt fenntarthatósági szempont teljesítése érdekében került 
megfogalmazásra.  

Jelen összefoglaló célja, hogy az Önkormányzatot, valamint az önkormányzati 
alkalmazottakat érintő jogszabályokat ismertesse röviden és mindenki számára érthetően. 

I. Alapvető, országos szintű jogszabályok az Önkormányzatok működését illetően 

Az önkormányzatok működését legmagasabb szinten Magyarország Alaptörvénye 
szabályozza, amely tartalmazza a legalapvetőbb szabályokat, az önkormányzatot érintő 
részletesebb szabályokat pedig Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény tartalmazza. 

1) Magyarország Alaptörvénye 
„Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása 
érdekében helyi önkormányzatok működnek” ez állaz Alaptörvény 31. cikk (1) 
bekezdésében, ezt követően rendelkezik – többek között - a jogszabály arról, hogy 
milyen feladatkörei vannak az önkormányzatoknak, illetve utal azok feladat és 
hatásköreinek szabályozására is. 

2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 
A Mötv. sarkalatos törvény, amely tartalmazza az önkormányzatokra vonatkozó 
részletesebb szabályokat. Részletezi többek között az önkormányzatok feladat- és 
hatásköreit, így azt is, hogy melyek az önkormányzatok által ellátandó kötelező 
feladatok, továbbá rendelkezéseket tartalmaz a helyi képviselőkre, polgármesterre, a 
képviselő-testületre, annak működésére nézve, illetve szabályozza a helyi társulásokat, 
illetve rendelkezik az önkormányzati vagyonról is. 

3) Egyéb jogszabályok 



a) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat helyi rendelteket alkot, e jogszabály 
tartalmazza a jogszabályok megalkotására vonatkozó szabályokat. 

b) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
c) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 
d) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
e) A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 
f) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
g) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. 

törvény 
h) A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 
i) Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
j) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
k) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
l)  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

A felsorolt jogszabályok az önkormányzatok működésével, az egyes kötelezően 
ellátandó feladatokkal összefüggően kerültek felsorolásra. A felsorolás nem teljes 
körű. 

II. Helyi szintű szabályozás 

1) Az Önkormányzat szervezetére, működésére vonatkozó jogszabályok: 
a) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati 
rendelet 

b) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szerveinek 
szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 277/201. (XI.14.) határozat 

c) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 15/2000. (04.18.) Kgy. 
rendelet 

d) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
ügyfélfogadási rendjéről szóló 5/2013. (02.05.) Kgy. rendelet 
 

2) Gazdasági vonatkozású rendeletek: 
a) A helyi iparűzési adóról szóló 32/1991. (12.16.) Kgy. rendelet 
b) Idegenforgalmi adóról szóló 37/2001. (12.18.) Kgy. rendelet 
c) Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet 
d) A telekadóról szóló 44/2009. (12.12.) Kgy. rendelet 

 
A felsorolt rendeletek, azok címében megfogalmazott adók tekintetében 
rendelkeznek helyi szintű szabályozással. 
 



e) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. 
(02.12.) Kgy. rendelet 

f) A vagyonkezelés szabályiról szóló 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet 
g) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (02.12.) Kgy. rendelet 
h) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2014. (02.12.) szóló Kgy. 

rendelet 
i) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás 

elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról szóló 11/2014. 
(04.28.) Kgy. rendelet 
 
A felsorolt rendeletek az önkormányzati vagyonra, azzal való gazdálkodásra 
vonatkozó szabályokat, illetve az adott évi költségvetésre és előző évre 
vonatkozó gazdálkodásról való zárszámadás szabályait rendezi. A 
költségvetésrőll, annak végrehajtásáról és a zárszámadásról mindig az adott 
évben kerül elfogadásra új rendelet. 
 

3) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottjait érintő rendeletek: 
a) A képviselőtestület hivatalának köztisztviselője számára munkavégzésre, 

munka- és pihenőidőre, és egyéb juttatásokra megállapítható szabályokról 
szóló 20/1993. (10.11.) Kgy. rendelet 

b) A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában pályázati 
eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről szóló 7/2010. (01.30.) 
Kgy. rendelet 

c) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának felsőfokú 
végzettségű köztisztviselői részére megállapítható illetménykiegészítéséről 
szóló 16/2012. (03.21.) Kgy. rendelet 

d) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vezetői 
megbízással rendelkező köztisztviselői számára megállapítható vezetői 
illetménypótlékról szóló 17/2012. (03.21.) Kgy. rendelet 

e) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő-testületének Hivatalában 
foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, lakhatási, 
jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások, valamint a szociális támogatások 
helyi szabályairól szóló 15/2012. (03.21.) Kgy. rendelet 

A felsorolt rendeletek a Hivatal köztisztviselőire vonatkozó szabályokat 
tartalmazzák, mind a felvételüket, mind az illetményüket, valamint a nekik 
adható támogatások tekintetében. 

4) Egyéb helyi rendeletek: 
a) Hódmezővásárhely címerének, zászlajának megalkotásáról és használatáról 

szóló 12/1991. (04.09.) Kgy. rendelet 



Jelen rendelet szabályozza azt, hogy milyen módon lehet 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város címerét, zászlaját, vagy a város 
nevére utaló elnevezést használni. 

b) A közterületek használatáról és a közterülethasználati díjról szóló 20/1994. 
(07.04.) Kgy. rendelet 

Ezen rendeletben került szabályozásra a közterület használatra 
vonatkozó engedély, illetve a használat módjának szabályai. 

c) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 
32/2000. (09.22.) Kgy. rendelet 

Jelen rendelet mellékeltét képezi a településrendezési terv is.  
d) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 24/2002. 

(06.14.) Kgy. rendelet 
Jelen rendelet szabályozza, hogy a Város lakossága melyik háziorvosi, 
gyermekorvosi, vagy fogászati körzethez tartozik. 

e) A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 42/2005. (10.07.) Kgy. rendelet 

Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatás a Mötv. alapján kötelező 
önkormányzati feladat, így erre vonatkozóan tartalmaz szabályokat a 
helyi rendelet. 

f) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról szóló 34/2006. (09.01.) Kgy. 
rendelet 

A sport is kötelező feladat a helyi önkormányzatoknak, a rendeletben 
szabályozásra került a sportfeladatok ellátásának rendje, azok 
finanszírozása és elszámolásának rendje is. 

g) Hódmezővásárhely közterületein a járművel való várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjairól szóló 
18/2007. (03.21.) Kgy. rendelet 

A rendelet tartalmazza a kijelölt parkolási zónákat, valamint a 
parkolási engedélyek és azok díjait is jelen rendelet rendezi. 

h) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (02.05.) Kgy. rendelet 
A kéményseprő-ipariszolgáltatás, mint közszolgáltatás helyi szintű 
szabályozása jelen rendelet tárgya. 

i) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 34/2013. (12.11.) Kgy. rendelet 

A háztartási szennyvíz gyűjtésére, a szolgáltatóra, valamint a 
szolgáltatást igénybevevőkre tartalmaz rendelkezéseket a rendelet. 

j) A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról,ahelyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (12.11.) Kgy. rendelet 

A rendeletben a települési szilárd hulladék gyűjtése, és a szolgáltatóra, 
a szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint a közterületek, 
magánterületek tisztántartása vonatkozó szabályok is szabályozásra 
kerültek. 

Hódmezővásárhely, 2014. december 11. 


