
  
                                                                                                                 
 

 

 

Szóbeli kérdések 

(2021. március 15.) 

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS  

VÁLASZTHATÓ TÁRGYI VIZSGATÁRGY 

1. Ismertesse a helyi önkormányzatok Európai Chartája „minimum követelményeit” és a 

helyi önkormányzás alaptörvényi alapjait. Mutassa be a helyi önkormányzás 

gyakorlásának közvetlen módjait! 

2. Ismertesse a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

hatását az önkormányzati rendszerre és mutassa be a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-

fejlesztési Stratégia által meghatározott fejlesztési célkitűzéseket! 

3. Mutassa be a helyi önkormányzatok feladatrendszerét és a hatáskör telepítés elveit! 

4. Ismertesse az önkormányzati feladat- és hatáskörök vállalására, valamint a hatáskörök 

átruházására vonatkozó főbb szabályokat (önkormányzatok közötti és önkormányzaton 

belüli feladatátadás)! 

5. Sorolja fel a helyi önkormányzatok típusait, és ismertesse azok jogállását, alapvető 

rendeltetését (jellemző feladatok és hatáskörök, egymáshoz való viszonyuk)! 

6. Ismertesse a képviselő-testület és a bizottság működésére vonatkozó legfontosabb 

szabályokat! 

7. Mutassa be az önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályokat! 

8. Mutassa be a polgármester és a jegyző szerepét és egymáshoz való viszonyukat! 

9. Ismertesse az önkormányzati társulásokra, valamint a polgármesteri hivatalra (közös 

önkormányzati hivatalra) vonatkozó szabályokat! 

10. Ismertesse az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány helyi 

önkormányzatokkal kapcsolatos feladatait! 

11. Ismertesse a minisztereknek a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatait, különös 

tekintettel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter feladataira! 

12. Mutassa be a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetét és feladatait, valamint a 

helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet és annak eszközrendszerét! 

13. Ismertesse a helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapjait, jellemzőit (bevételek, 

kiadások, vagyon! 

14. Ismertesse a gazdasági program, fejlesztési terv szerepét a helyi önkormányzatok 

gazdálkodásában! 

15. Ismertesse a helyi önkormányzat éves költségvetésének elkészítési folyamatát, a 

költségvetés tartalmi elemeit! 

16. Mutassa be a feladatfinanszírozás jellemzőit! 

17. Ismertesse a helyi önkormányzatok ellenőrzésének rendszerét, a belső kontrollrendszer 

alkotóelemeit, mondjon példát azok tartalmára! 

18. Mit jelent az, hogy hazánk jogharmonizációs feladatainak teljesítése során nem 

hivatkozhat hatalommegosztásra? 

19. Mutassa be az önkormányzatokat érintő európai integrációs folyamatokat és 

törekvéseket! 

20. Mutassa be az önkormányzatokat érintő, a fenntartható működést támogató 

folyamatokat és módszereket! 


