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Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy  "Közigazgatási urbanisztika" tantárgy folytatásaként a 
településüzemeltetésről szerzett szakmai ismeretek további 
rendszerezésére/elmélyítésére tesz kísérletet. A településüzemeltetés 
definíciójának (helyi közszolgáltatás-szervezés, ill. települési infrastruktúra-
gazdálkodás) megfelelően behatóan elemezzük a helyi közszolgáltatás-
szervezés, illetve a települési infrstruktúra fogalmát. A települési infrastruktúra 
településüzemeltetés szempontjából releváns szektorait - túllépve a 
"Közigazgatási urbanisztika" tantárgy általános/bevezető - szemléletmódján - 
egy-egy különös jelentőségű problémán keresztül, a változó jogszabályi 
környezet, valamint a legfrissebb szakirodalom elemzésén keresztül mutatjuk 
be.      
A hallgatók, hogy a "településüzemeltetés" fogalmát értelmezni tudják,  
bővebb ismereteket kapnak a helyi közszolgáltatások, a  helyi közszolgáltatás-
szervezés és a (települési) infrasruktúra fogalmairól, képesek lesznek 
azonosítani a települési infrastruktúra fejlesztésének főbb problémáit. Az 
Igazgatásszervező Alapképzési Szak profiljának megfelelően fontosnak 
tartjuk, hogy a szemeszter végére a hallgató önállóan tudjon tájékozódni a 
településüzemeltetéssel kapcsolatos különös problémák területén, illetve 
tudjon saját véleményt/megoldási javaslatokat megfogalmazni ezekkel 
kapcsolatban. Az efféle készségek kialakításához a hatályos johgszabályok, 
illetve a legfrissebb szakirodalom csak és kizárólag szemináriumi 
körülmények között megvalósítható elemezése/feldolgozása adhat komoly 
segítséget.
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1.)  A településüzemeltetés helye a közigazgatási urbanisztikán belül
2.)  A helyi közszolgáltatások fogalma
3.)  Az infrastruktúra fogalma, az infrastruktúrafejlesztés főbb problémái
4.) Települési infrastruktúra
5.) A településüzemeltetésre vonatkozó szabályozás átalakulásának főbb 
súlypontjai 2010 után
 6.) A települési önkormányzatok és a nonprofit/civil szervezetek viszonya
7.) A kormányzati szintű lakáspolitikák hatása a települési lakásgazdálkodásra 
a rendszerváltástól napjainkig
8.)Távhőszolgáltatás a településeken
9.)  Közlekedéssel kapcsolatos feladatok a településeken a parkolás 
szabályozásának példáján 
10.) A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és a települések
11.) A helyi szintű környezetvédelmi tervezés és a településüzemeltetés 
viszonya
12.) A háziorvosi ellátás aktuális problémái a településeken 
 13.) Segély vagy (köz)munka? A szociális ellátás egyik legalapvetőbb 
dilemmája a településeken 
14.)  A települések megváltozott helye/szerepe a köznevelés új rendszerében
15.) Zárthelyi dolgozat írása

Az aláírás megadásának feltételei A gyakorlatok rendszeres látogatása.

Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

A vizsga módja
Zárthelyi dolgozat, amely órai teljesítménnyel és/vagy magas színvonalú
kiselőadás/prezentáció tartásával részben vagy egészben kiváltható
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