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1.1.1.1. A tantárgy kódja: AFFNAJ02SZ 

2.2.2.2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A jegyző önkormányzati tevékenysége 

3.3.3.3. A tantárgy megnevezése (angolul): Notary in local government 

4.4.4.4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Igazgatásszervező (BA) Alapszak 

5.5.5.5. A tanórák száma: 2 óra gyakorlat 

6.6.6.6. Kreditérték:  

7.7.7.7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
III. évf. 6. szemeszter/ tavaszi félév 

8.8.8.8. Az oktatás nyelve: magyar 

9.9.9.9. Előtanulmányi kötelezettségek: Helyi önkormányzatok I. 

10.10.10.10.  A tantárgy típusa: szabadon választható 

11.11.11.11.  A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és 
Szakigazgatási Intézet  

12.12.12.12.  A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Bordás Mária 

13.13.13.13.  A tantárgy oktatói: dr. Feik Csaba 

14.14.14.14.  A tantárgy szakmai tartalma: 
A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal – „A helyi 
önkormányzatok” tantárgy keretében kapott alapismeretek mellet és azokra 
alapozva – az önkormányzat polgármesteri hivatala és a közös önkormányzati 
hivatal, de az egész önkormányzat működésében fontos szerepet játszó jegyző 
tevékenységét, az önkormányzati feladatokra koncentrálva. 
A tantárgy bemutatja a jegyző önálló, a polgármesteri hivatal vezetéséhez 
kapcsolódó tevékenységét, szervezési, vezetési, munkáltatói feladatait, az 
önkormányzati közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó tevékenységét. 
A tantárgy részletesen foglalkozik azokkal az önkormányzati feladatokkal, 
amelyekkel a jegyző, mint a képviselő-testület egyik szerve és mint a képviselő-
testületi, bizottsági üléseken résztvevő tisztségviselő foglalkozik. 
Bemutatja a polgármester és a jegyző munkakapcsolatát, munkamegosztását, a 
feladat- és hatásköreik megosztási lehetőségeit. 
Kitér a tantárgy a jegyző gazdálkodási jogosítványaira, ezzel összefüggésben a 
polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv feladataira.   

15.15.15.15.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
15.1. A jegyző jogállása, feladat- és hatásköre 
15.2. A jegyző önkormányzati és államigazgatási tevékenységének 
összehasonlítása 
15.3. A jegyző hivatalvezetői tevékenysége, a jegyző által vezetett 
polgármesteri hivatal rövid bemutatása 
15.4. A jegyző munkáltatói jogköre 
15.5. A jegyző és a polgármester kapcsolata (munkáltatói jogok, feladat- és 
hatáskörök) 



15.6. A polgármesteri hivatal, illetve a jegyző szerepe a képviselő testületi, 
bizottsági ülések előkészítésében 
15.7. A jegyző feladatai a képviselő-testület, illetve a bizottságok ülésén 
15.8. A polgármesteri hivatal, illetve a jegyző szerepe a képviselő-testületi, 
bizottsági döntések végrehajtásában 
15.9. A jegyző ellenőrzési feladatai 
15.10. A jegyző, főjegyző, aljegyző összehasonlítása, azonosságok, különbségek 
a jogállásukban 

16.16.16.16. Kompetenciák leírása: 
A hallgató ismerje meg a jegyző tevékenységének sokrétűségét, az 
önkormányzati működésben, illetve az államigazgatási feladat- és hatáskörök 
gyakorlásában játszott szerepét. Készség szintjén sajátítsa el, hogy a képviselő-
testület és szervei vonatkozásában milyen feladatokat lát el a jegyző, milyen a 
munkakapcsolata e szervekkel. Legyen képes átlátni a jegyzőnek a helyi 
önkormányzat gazdálkodásában betöltött szerepét. 

17.17.17.17. Vizsgakövetelmények: írásbeli beszámoló 

18.18.18.18.  Irodalomjegyzék: 

 
Kötelező irodalom:  
 
Dr. Boros Anita - Dr. György István - Dr. Lantos Ottó - Dr. Major Mónika - Dr. 
Temesi István: Az új önkormányzati törvény; Menedzser Praxis Szakkiadó és 
Gazdasági Tanácsadó Kft., Bp. 2012. 
 
Ajánlott irodalom: 
 
Belányi Márta – Csalló Krisztina – Feik Csaba – Fogarasi József – Tábit Renáta: A 
helyi önkormányzatok (Szerkesztette: Fogarasi József) 
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Bp. 2010. 
 
Dr. Feik Csaba: Gondolatok a jegyző önkormányzati rendszerben elfoglalt 
szerepéről (Új Magyar Közigazgatás 2012. július-augusztus, 5. évfolyam, 7-8. szám) 
 

 


