
 

az Önkormányzati igazgatás c 

választható szakvizsga tantárgy fejezeteinek és alfejezeteinek meghatározása 

időtartam-

perc 

(1tanóra=45') 

alkalmazott 

képzési módszer 

alkalmazott 

ismeret- ellenőrzési 

módszer 

alkalmazott 

oktatás-technikai 
eszközök 

a témakör elsajátítását 
segítő tananyagrész 

A képzés délelőtti szakasza 180    
Tankönyv: 6-56. oldal 

Dia: 3-32. 

1. fejezet - A helyi önkormányzati rendszer 40 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 6-16. oldal 

3-11. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

1.1. alfejezet - A magyar polgári önkormányzati rendszer vázlatos története 5     

1.2. alfejezet - A tanácsrendszer kialakulása és jellemzői 5     

1.3. alfejezet - Az európai önkormányzati rendszerek fejlődésének főbb irányai 5     

1.4. alfejezet - A helyi önkormányzatok Európai Chartája 5     

1.5. alfejezet - A helyi önkormányzás Alaptörvénybe foglalt alapjai 5     

1.6. alfejezet - A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai 5     

1.7. alfejezet - A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre 5     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

2. fejezet - A helyi önkormányzatok típusai, a helyi önkormányzatok és szerveik által ellátott 

feladatok rendszere 
75 

előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 17-31. oldal 

12-21. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

2.1. alfejezet - A települési önkormányzatok 10     

2.2. alfejezet - A megyei önkormányzat 5     

2.3. alfejezet - A főváros és kerületei  5     

2.4. alfejezet - A helyi önkormányzatok szerepe a közfeladatok ellátásában 5     

2.5. alfejezet - Az önkormányzati feladat-és hatáskörök 10     

2.6. alfejezet - Az államigazgatási feladat- és hatáskörök 10     

2.7. alfejezet - A kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök differenciált telepítése 5     

2.8. alfejezet - Az önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásának vállalása 10     

2.9. alfejezet - Az önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátása 10     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

3. fejezet – A helyi önkormányzatok szervei és működésük 65 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 32-56. oldal 

22-32. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

3.1. alfejezet - A helyi önkormányzati képviselő 10     

3.2. alfejezet - A képviselő-testület 10     

3.3. alfejezet - A helyi önkormányzatok társulásai 10     

3.4. alfejezet - Az önkormányzat döntéshozatala: a határozat és a rendelet 10     

3.5. alfejezet - A helyi önkormányzat tisztségviselői 10     

3.6. alfejezet - A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 10     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     



 

 

az Önkormányzati igazgatás c 

választható szakvizsga tantárgy fejezeteinek és alfejezeteinek meghatározása 

időtartam-

perc 

(1tanóra=45') 

alkalmazott 

képzési módszer 

alkalmazott 

ismeret- ellenőrzési 

módszer 

alkalmazott 

oktatás-technikai 
eszközök 

a témakör elsajátítását 
segítő tananyagrész 

A képzés délutáni szakasza 180    
Tankönyv: 57-122. oldal 

Dia: 33-83. 

4. fejezet – Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok 60 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 57-78. oldal 

33-41. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

4.1. alfejezet - Az Országgyűlés és a helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere 5     

4.2. alfejezet - A köztársasági elnök és a helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere 5     

4.3. alfejezet - A Kormány és a helyi önkormányzatok 10     

4.4. alfejezet - A miniszterek és a helyi önkormányzatok 10     

4.5. alfejezet - A kormányhivatal szervezete, fő feladatai 15     

4.6. alfejezet - Az önkormányzatok működése törvényességi felügyelete 10     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

5. fejezet - A helyi önkormányzatok működésének és gazdálkodásának jogi alapjai 60 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 79-106. oldal 

42-77. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

5.1. alfejezet - A helyi önkormányzatok működését szabályozó fontosabb jogszabályok 10     

5.2. alfejezet - Az önkormányzatok gazdálkodásának alapjai, jellemzői 10     

5.3. alfejezet - A feladatfinanszírozás rendszere 10     

5.4. alfejezet - Adósságrendezési eljárás 10     

5.5. alfejezet - A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodása 10     

5.6. alfejezet - Az önkormányzatok ellenőrzése 5     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

6. fejezet - Az Európai Unióhoz történő csatlakozás önkormányzati vonatkozásai 

Magyarországon 
60 

előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 107-122. oldal 

78-83. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

6.1. alfejezet - A helyi jogalkotás törvényi keretei 5     

6.2. alfejezet - Az európai közösségi szabályozás helyi önkormányzatokat érintő legfontosabb területei 10     

6.3. alfejezet - Nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, az önkormányzatok Európai Uniós 

kötelezettséggel összefüggő feladataihoz kapcsolódó szabályozás, fejlesztések végrehajtása 
10     

6.4. alfejezet - Trendek, elvárások, lehetőségek 10     

6.5. alfejezet - Integrációs folyamatok, integrációs törekvések az önkormányzatok világában 10     

6.6. alfejezet - Fenntartható működést támogató folyamatok, módszerek 10     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

 


