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1.1.1.1. A tantárgy kódja: 5AJ04NKO04B 

2.2.2.2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Helyi Önkormányzatok II. 

3.3.3.3. A tantárgy megnevezése (angolul): Local Governments II.  

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

5.5.5.5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) kéthetente 2+2 

5.1. félévi össz óraszám:előadás: 14 óra, szeminárium: 14 óra  

5.2. heti óraszám (nappali):1+1 

6.6.6.6. Kreditérték: 3 kredit 

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: kötelező  

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. Csalló Krisztina 

13.13.13.13.  A tantárgy oktatói: dr. Csalló Krisztina, dr. Tábit Renáta, dr. Lamperth Mónika, dr. 
Feik Csaba, Balogh Gábor, dr. Zöld-Nagy Viktória 

14.14.14.14.  A tantárgy szakmai tartalma: A helyi önkormányzatok a helyi önkormányzással 
szemben támasztott társadalmi elvárásokkal, valamint a helyi önkormányzatok 
feladatrendszerével, szervezetének és működésének alapkérdéseivel foglalkozik. 

15.15.15.15.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
15.1.  A képviselő-testület bizottságai, a településrészi önkormányzat 
15.2.  A polgármester; a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, az 

alpolgármester 
15.3.  A jegyző, a főjegyző és az aljegyző 
15.4.  A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a megyei 

önkormányzati hivatal 
15.5.  Sajátos önkormányzati típusok: a megye, a főváros (és kerületei) és a megyei 

jogú város önkormányzata 
15.6.  A helyi önkormányzatok társulásai 
15.7.  A választópolgárok közvetlen részvétele a helyi önkormányzásban 
15.8.  Az önkormányzatok gazdálkodása 
15.9.  A helyi önkormányzatok jog-és érdekvédelme 
15.10. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 
15.11.  A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete 



16.16.16.16.  Kompetenciák leírása: A hallgató ismerje meg a helyi közhatalom önkormányzati 
típusú gyakorlását. A készség szintjén sajátítsa el a helyi önkormányzás tartalmi, 
szervezeti és működési elemeit. Legyen képes tipikus problémákra az adott helyi 
önkormányzat sajátosságainak megfelelő megoldási lehetőségek felvázolására.  

17.17.17.17. Vizsgakövetelmények: szóbeli alapvizsga 

18.18.18.18.  Irodalomjegyzék: 

Kötelező irodalom: 

- Az előadásokon, szemináriumi foglalkozásokon elhangzottak  
- Belányi Márta – Csalló Krisztina – Feik Csaba – Fogarasi József – Tábit Renáta: A helyi 
önkormányzatok (szerkesztette: Fogarasi József); HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 
Budapest, 2010. 
- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) B), F), T) cikk, XXIII. cikk, 31-35. cikk; 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; 
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény; 
- A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én 
Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XV. törvény; 
- A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény; 
- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény; 
- A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 
XCVI. törvény; 
- A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény; 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény; 
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény; 
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény; 
- A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. 
rendelet; 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény; 
- A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 
119/2012.(VI. 26.) Korm. rendelet; 
- az előadó, illetve a szeminárium-vezető által megjelölt további szakirodalom, illetve 
jogszabály; 
- a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz/SzMSz-ek) 
tananyaghoz kapcsolódó szabályainak ismerete. 

Ajánlott irodalom: 

- dr. Boros Anita - dr. György István - dr. Lantos Ottó - dr. Major Mónika - dr. Temesi 
István: Az új Önkormányzati törvény - az új törvényi előírások bemutatása, gyakorlati 
alkalmazása a változások tükrében (Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági 
Tanácsadó Kft., 2012.); 
- Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon, Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest-Pécs, 2008. 



- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata (szerk: Nagy 
Marianna, Hoffman István), HVG-Orac, Budapest 2012. 
- Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-
Pécs, 2004. 
- Magyary Zoltán Közigazgatás- Fejlesztési Program (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, Budapest, 2011.); 
- dr. Tilk Péter: A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben (Új Magyar Közigazgatás 
2011/6-7. szám); 
- Bodnár Norbert: Az önkormányzatok társulásai, azok változásai az új Ötv. tükrében 
(Magyar Közigazgatás 2012./2. szám); 
- Csalló Krisztina: Újabb állomás a közigazgatás átalakításában: a járási hivatalok 
(Magyar Közigazgatás 2012./2. szám); 
- Tábit Renáta: A bizottsági szervezet és működés szabályai a községi szervezeti és 
működési szabályzatok tükrében, Comitatus, XVII. évfolyam, 2007. május, 34-50. 
- Tábit Renáta: Az Alkotmánybíróságnak a helyi népszavazásra és a helyi népi 
kezdeményezésre vonatkozó döntéseiről, Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, Ph.D. tanulmányok 10. (szerk.: Ádám Antal), 
Pécs, 2011. 471-501. 
- Balogh Gábor - Szögi Ágnes: A helyi önkormányzatok törvényességi szempontú 
vizsgálatának múltja, jelene és jövője – 20 év után ismét törvényességi felügyelet 
(Első rész) Kodifikáció és Közigazgatás 2012/1. 52-67. old. 
- Balogh Gábor - Szögi Ágnes: A helyi önkormányzatok törvényességi szempontú 
vizsgálatának múltja, jelene és jövője – 20 év után ismét törvényességi felügyelet (II. 
rész) Kodifikáció és Közigazgatás 2012/2. 53-71. old. 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet; 
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet; 
- Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. IV. 25.) 
KIM rendelet 

18.1. Egyéb információk: Hagyományos és internetes irodalmat az oktató ad meg. 
 


