
  
                                                                                                                 
 

 

 

A közigazgatási szakvizsga  

„Önkormányzati igazgatás” c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli 
esszé kérdések 

(2021. március 10.) 

Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös 

választásos kérdés) és jogesetmegoldások is, de ezek a kérdések nem nyilvánosak! 

15 PONTOS KÉRDÉSEK:  

1. Ismertesse a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának lényegé és sorolja 

fel a Charta legalább öt célkitűzését!  

2. Határozza meg a helyi közügyek ellátásának alaptörvényi kereteit! 

Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi 

önkormányzati feladat- és hatásköröket!  

3. Foglalja össze röviden a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programnak 

az önkormányzati rendszer átalakítását meghatározó célját és elveit, 

ismertesse a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek az 

önkormányzati rendszerre gyakorolt hatását! 

4. Soroljon fel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a 

helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatcsoportjaiból legalább 

tízet, ismertesse az önként vállalt (fakultatív) önkormányzati feladatokra 

vonatkozó rendelkezések lényegét!  

5. Mutassa be az önkormányzati feladat- és hatáskör átruházás szabályait, 

soroljon fel legalább tíz át nem ruházható hatáskört!  

6. Sorolja fel a helyi önkormányzati képviselő összeférhetetlensége és 

méltatlansága eseteit! 

7. Ismertesse a képviselő-testület ülés (alakuló, rendes/rendkívüli) 

összehívására, vezetésére vonatkozó alapvető szabályokat! 

8. Röviden fejtse ki, mi az általános indoka annak, hogy a képviselő-testület 

ülése nyilvános! Ismertesse a zárt ülés tartásának eseteit, a meghívottak 

körét!  

9. Mutassa be a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat! 

Soroljon fel legalább öt elemet, amelyet a társulási megállapodásnak 

tartalmaznia kell!  

10. Mutassa be a polgármesteri hivatalra és a közös önkormányzati hivatalra 

vonatkozó főbb szabályokat, feladatait és irányításának sajátosságait! Fejtse 

ki a közös önkormányzati hivatal jellemző vonásait!  

11. Mutassa be az Országgyűlés helyi önkormányzatokat érintő döntéshozatali 

jogköreit!  

12. Mutassa be részletesen a köztársasági elnök és a helyi önkormányzatok 

kapcsolatrendszerét!   

13. Sorolja fel a kormányhivatal által alkalmazható felügyeleti eszközöket!  

14. Ismertesse a helyi önkormányzatokra vonatkozó törvényességi felügyelet 

eljárási szabályait!  

15. Mutassa be a helyi önkormányzatok bevételeinek fő csoportjait!  
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16. Ismertesse a helyi önkormányzatok hosszú távú stratégiája, a gazdasági 

program jellemzőit!  

17. Mutassa be a feladatfinanszírozás rendszerét, főbb jellemzőit!  

18. Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának 

folyamatát!  

19. Mutassa be az önkormányzati vagyonra vonatkozó legfontosabb szabályokat! 

20. Mutassa be az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének rendszerét!  

21. Ismertesse, hogy hogyan hatott és hat az Európai Unióhoz való csatlakozás 

az önkormányzatok működésére!  

 

10 PONTOS KÉRDÉSEK:  

1. Mutassa be a helyi népszavazásra vonatkozó szabályokat!  

2. Sorolja fel a települési önkormányzatokat! Mi jellemzi a községi, illetve a 

városi és a járásszékhely város önkormányzat feladatellátását?  

3. Fejtse ki, hogy mit jelent a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök 

differenciált telepítése!  

4. Ismertesse az önkormányzati feladat-és hatáskörök vállalására vonatkozó 

legfontosabb szabályokat!  

5. Sorolja fel a helyi önkormányzati képviselő jogait! 

6. Mutassa be az önkormányzati képviselő-testület határozatképességének, 

illetőleg döntéshozatalának főbb szabályait!  

7. Ismertesse röviden a nyílt és a titkos szavazás, valamint a képviselő-testület 

zárt ülése elrendelésének törvényi szabályait!  

8. Ismertesse a településrészi önkormányzat létrehozásának és működésének 

szabályait!  

9. Ismertesse az önkormányzati rendeletalkotás legfontosabb szabályait, 

mutassa be a szervezeti és működési szabályzatot!  

10. Hasonlítsa össze a polgármesteri hivatallal kapcsolatban a jegyző és a 

polgármester jogosítványait!  

11. Ismertesse az ágazati miniszterek helyi önkormányzatokkal kapcsolatos 

feladatait!  

12. Sorolja fel a kormányhivatal általános feladatait!  

13. Mutassa be a helyi önkormányzat éves költségvetésének fő elemeit, 

jellemzőit!  

14. Mutassa be a feladatfinanszírozás kereteit! Részletezze az önkormányzati 

hivatal költségvetési támogatásának szempontjait!  

15. Ismertesse, hogy melyek az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó, a 

csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségből eredő országos 

kötelezettségek!  

16. Mutassa be az önkormányzatok EU-s kötelezettséggel összefüggő feladatait 

szabályozó irányelvek át nem ültetésének következményeit! Ismertesse, 

hogy mit jelent, hogy a tagállam nem hivatkozhat az alkotmányos 

hatalommegosztásra! Mutassa be, hogy mi a fő ellentmondás és milyen 

szabályozási megoldások születtek!  
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17. Mutassa be, hogy hogyan és milyen elvek mentén szükséges megvalósítani a 

közösség bevonását az inkluzív működés érdekében!  

 

5 PONTOS KÉRDÉSEK:  

1. Hasonlítsa össze a helyi önkormányzás gyakorlásának közvetett és közvetlen 

formáját!  

2. Mutassa be a megyei jogú városra vonatkozó törvényi szabályokat! 

3. Mutassa be a főváros és kerületi önkormányzatok közötti különbséget 

(jogállás, feladat- és hatáskörök)! 

4. Határozza meg, hogy mi jellemzi a helyi közügyek ellátását és röviden foglalja 

össze a helyi közügyek közé sorolható közszolgáltatások jellemzőit! 

5. Mutassa be, hogy mi jellemzi a képviselő-testület a feladat-ellátási 

szabadságát, hogyan gondoskodhat a képviselő-testület a feladatkörébe 

tarozó közszolgáltatások ellátásáról! 

6. Vonjon párhuzamot az önkormányzati bizottságok körében az állandó, 

valamint az ideiglenes bizottságok között!  

7. Sorolja fel, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint 

melyek a helyi önkormányzati törvényhozási tárgyak!  

8. Sorolja fel, hogy a kormányhivatal mely esetekben élhet az írásbeli 

(papíralapú) kapcsolattartással!  

9. Sorolja fel, hogy mely szervek tartoznak az államháztartás önkormányzati 

alrendszerébe!  

10. Sorolja fel a helyi adók körét!  

11. Sorolja fel a helyi önkormányzatok éves költségvetése elkészítésének fő 

folyamatait!  

12. Mutassa be az önkormányzati ingatlanvagyon-nyilvántartást! 

13. Ismertesse, hogy milyen bizottságokat köteles létrehozni a képviselő-

testület!  

14. Írjon legalább 2-2 példát a belső kontrollrendszer elemeire!  

15. Soroljon fel 5 olyan elemet, amiért – adott esetben - előnyt jelent a Közösségi 

Szinten Irányított Helyi Fejlesztések (CLLD) alkalmazása!  

16. Ismertesse, hogy melyek lehetnek a „jó önkormányzás” követelményei!  

17. Mutassa be, hogy hogyan működik egy inkluzív önkormányzat!  

 


