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1. A helyi igazgatás kialakulásának modelljei, a magyar helyi igazgatás fejlődésének 

vázlata 1867 után. 

 

2. A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában. 

 

3. A helyi önkormányzás alkotmányos keretei, rendszere. Az önkormányzatok típusai 

Magyarországon. 

 

4. Területszervezési jogkörök. 

 

5. A helyi közügyek fogalma. Az önkormányzatok feladat- és hatásköri rendszere. 

 

6. A helyi önkormányzat szervezeti felépítése. 

 

7. Az önkormányzati képviselő-választás szabályai. A választással szembeni jogorvoslati 

lehetőségek szabályai: a jogorvoslat eszközei, az eljáró szervek típusa, összetétele, az 

eljárás szabályai. 

 

8. A helyi önkormányzati képviselő jogállása (elemei), a megbízatás keletkezése és 

megszűnésének esetei. A képviselői lemondás és a képviselői összeférhetetlenség 

törvényi (anyagi- és eljárásjogi) szabályai. A helyi önkormányzati képviselő jogai és 

kötelességei, díjazása. 

 

9. Az önkormányzati döntéshozatal (rendelet és határozat-alkotás) folyamata, anyagi és 

eljárásjogi szabályai.  

 

10. A szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) jogforrási jellege, jelentősége, tartalma, 

megalkotásának sajátos szabályai. 

 

11. Az önkormányzati döntések feletti törvényességi felügyelet rendszere. Az 

önkormányzati döntések Alkotmánybírósági illetve bírósági felülvizsgálata. 

 

12. A képviselő-testület ülése. A képviselő-testület ülése előkészítésének feladatai. A 

képviselő-testület ülése, az ülésvezetés szabályai. A képviselő-testület ülését követő 

feladatok. 

 

13. A helyi önkormányzás közvetlen módja, formái és eszközei (a helyi népszavazás, a 

helyi közakarat formálásának fórumai, a képviselő-testület ülésének nyilvánossága, 

közmeghallgatás, falugyűlés, közérdekű adat – személyes adat). 

 

14. A bizottság jogállása, funkciója, megalakítása, összetétele. A településrészi 

önkormányzat és testülete. 

 

15. A polgármester jogállása és feladatai. 



 

16. A jegyző jogállása és feladatai. 

 

17. A helyi önkormányzatok társulásai. 

 

18. A fővárosi önkormányzat sajátos vonásai. A megyei önkormányzatok. 

 

19. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek és az államigazgatási szervek 

kapcsolata. 

 

20. Az önkormányzatok vagyona. 
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