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2006. évi ….. törvény 
 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról 
 

1. § 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 7. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a 
polgármestert, a főpolgármestert, a regionális közgyűlés elnökét államigazgatási hatósági 
hatáskörrel ruházhatja fel. Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági 
hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek, a főjegyzőnek, a regionális önkormányzati hivatal 
igazgatási szerve (igazgatósága) vezetőjének és kivételesen a képviselő-testület hivatala 
ügyintézőjének is.” 
 

2. § 
  
Az Ötv. 9. § (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: 
 
„Az átruházott hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható.”  
 

3. § 
 
Az Ötv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást 
és intézmény alapítását külön törvény rendelkezései szerinti társulására ruházhatja.” 

 
4. § 

 
Az Ötv. 33/A. § (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(A polgármester nem lehet:) 
 
„l) a többcélú kistérségi társulás elnöke, elnökhelyettese kivételével a képviselő-testület által 
alapított költségvetési szerv vezetője, vezető helyettese, gazdasági vezetője továbbá olyan 
közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja,” 
 

5. § 
 
Az Ötv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymáshoz közel fekvő községek 
polgármesteri hivatal közös fenntartására körjegyzőséget alakítanak. Ezer és ezernél több 
lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, kétezernél több lakosú község – eltérő 
megállapodás hiányában – csak körjegyzőség székhelye lehet. A körjegyzőség fenntartásának 
költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – eltérő megállapodás hiányában – a településük 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 
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(2) Ezernél kevesebb, de ötszáznál több lakosú község képviselő-testülete létrehozhat önálló 
polgármesteri hivatalt amennyiben: 
a) az ellátandó feladatok nagyságrendje, illetve a település földrajzi fekvése indokolja,  
b) a képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, 
c) a polgármesteri hivatal működtetésére kiegészítő állami támogatás igénybe vétele nélkül 
képes. 
 
(3) Körjegyzőséget létrehozni, azt megszüntetni, ahhoz csatlakozni, – az érdekelt képviselő-
testületek közös megállapodásával – bármikor; körjegyzőségből kiválni a naptári év első 
napjával lehet. A döntést a kiválásról  legalább hat hónappal korábban kell meghozni és erről 
a körjegyzőséghez tartozó települési önkormányzatokat a határozat meghozatalától számított 
nyolc napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a kiválásról szóló döntésével 
egyidejűleg dönt arról, hogy a polgármesteri hivatali feladatokat milyen módon látja el. 
Amennyiben a körjegyzőségből történő kiválás a körjegyzőség megszűnését eredményezné, a 
megszüntetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kiválás költségei a kiváló 
önkormányzatokat terhelik.” 
 

6. § 
 
Az Ötv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„40. § (1) Körjegyzőség létrehozásáról az érdekelt települések képviselő-testületei írásban 
állapodnak meg. A körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás tartalmazza: 
a) a körjegyzőségben részt vevő önkormányzatok nevét, a körjegyzőség székhelyét,  
b) a körjegyzőséghez történő csatlakozás, az abból való kiválás, a körjegyzőség 
megszüntetésének – e törvényben nem szabályozott – feltételeit, az elszámolás rendjét, 
c) a körjegyző feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának a rendjét, 
d) a körjegyzőség működésének, ellenőrzésének szabályait, valamint az egyes településeken 
tartott ügyfélfogadás rendjét, 
e) a körjegyzőség fenntartásának költségeihez való hozzájárulás elveit, arányát, fizetésének 
szabályait, 
f) azt, amiben az érintett képviselő-testületek megállapodnak. 
 
(2) A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez a 
körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek megválasztott tagjai több mint a felének igen 
szavazata szükséges. Ugyanilyen módon döntenek a körjegyzőség költségvetéséről, valamint 
szükség szerint a körjegyzőség tevékenységével kapcsolatos kérdésekben. A körjegyző 
helyettesítésére, az általa meghatározott feladatok ellátására – a körjegyző javaslatára – a 
körjegyzőre vonatkozó szabályok alkalmazásával helyettes körjegyző nevezhető ki. 
Körjegyző, helyettes körjegyző részmunkaidőben nem foglalkoztatható. 
 
(3) A körjegyző a körjegyzőséghez tartozó településeken ellátja a jegyzői feladatokat. 
 
(4) A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és 
ott a szükséges tájékoztatást megadni, valamint a döntéssel kapcsolatban észlelt 
jogszabálysértést jelezni. 
 
(5) A körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. 
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(6) A körjegyzőséghez tartozó településeken állandó helyszíni ügyintézést biztosító 
kirendeltség akkor hozható létre, ha azt az ügyek száma indokolja, és annak költségeit az 
adott település képviselő-testülete biztosítja. A kirendeltségeken foglalkoztatottak létszáma 
nem haladhatja meg a körjegyzőségben foglalkoztatottak létszámának egynegyedét. A 
kirendeltség a körjegyzőség része, vezetését a körjegyző látja el.  
 
(7) A körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek – a megállapodásnak megfelelően 
egyeztetett – szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente 
legalább egy napon köteles a körjegyzőséghez tartozó minden községben ügyfélfogadást 
tartani. 
 
(8) A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt 
települések polgármesterei együttesen végzik, ennek rendjét külön írásbeli megállapodásban 
határozzák meg.  
 
(9) A körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel és jutalmazza a hivatal 
dolgozóit, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármesterek megállapodhatnak az 
egyetértési jog gyakorlásáról. Ha nem tudnak megállapodni, akkor a képviselő-testületek 
együttes ülése jelöli ki az egyetértési jogot gyakorló polgármestert. 
 
(10) A körjegyzőséghez tartozó települések száma a székhellyel együtt hétnél több nem lehet. 
E rendelkezés alól indokolt esetben a területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetője 
felmentést adhat.” 
 

7. § 
 
Az Ötv. a következő 40/A. §-sal egészül ki: 

 
„40/A. § (1) A területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetője legalább három hónapos 
határidő tűzésével felhívja az érintett képviselő-testületet körjegyzőség alakítására, illetve 
körjegyzőséghez történő csatlakozásra amennyiben: 
a) az ezernél kevesebb lakosú község nem alakított körjegyzőséget, ahhoz nem csatlakozott, 
továbbá a 39. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában önálló polgármesteri 
hivatalt nem hozhat létre,  
b) az ezer, illetve az ezernél több lakosú község képviselő-testülete hat hónapon túl nem 
nevez ki képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen letelte után a közigazgatási 
hivatal vezetője harminc napon belül keresettel kéri az illetékes megyei bíróságtól  
a) azon körjegyzőség kijelölését, amelyhez az érintett önkormányzat csatlakozni köteles, vagy 
b) azon önkormányzat kijelölését, amellyel az érintett önkormányzat körjegyzőséget köteles 
létrehozni.  
 
(3) A bíróság az ügyben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 324. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a beérkezéstől számított harminc napon belül, nemperes eljárásban 
dönt. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.” 
 
 8. § 
 
Az Ötv. a következő alcímmel és 44/A. §-sal egészül ki: 
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„Többcélú kistérségi társulás 
 
44/A. § (1) A kistérségben – kivéve a fővárost – működő települési önkormányzatok 
képviselő-testületei a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli 
megállapodással, külön törvényben megjelölt kistérségben egy többcélú kistérségi társulást 
alakíthatnak.  
 
(2) Törvény lehetővé teheti, hogy a többcélú kistérségi társulási megállapodás törvényben 
meghatározott feladat vonatkozásában a többcélú kistérségi társuláshoz nem csatlakozó, a 
kistérségbe tartozó önkormányzatokra is kiterjedjen a társulási tanács egyhangú döntése 
alapján, amennyiben: 
a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselő-
testületeinek fele, de legalább két képviselő-testület jóváhagyta és 
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes 
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 2/3-át, illetve 50%-át, ha a társulás 
tagjainak a száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 2/3-át. 
 
(3) A többcélú kistérségi társulások szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat külön 
törvény állapítja meg.” 
 

9. § 
 
Az Ötv. 56. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A települési képviselő-testület minősített többségű határozattal kezdeményezheti, hogy 
az Országgyűlés a települést a területével határos másik régió területéhez csatolja át. Más 
régióhoz csatlakozni kívánó település fogadásáról a regionális közgyűlés foglal állást.” 
 

10. § 
 

Az Ötv. VII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 
 

„VII. fejezet 
 

A FŐVÁROS 
 

Általános rendelkezések, szervezet 
 

62. § (1) A főváros kétszintű önkormányzata (a továbbiakban: a főváros önkormányzati 
rendszere) a főváros és kerületei önkormányzataiból áll. A főváros és a fővárosi kerület 
törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörű települési önkormányzat.  
 
(2) A főváros önkormányzatára – a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepére és 
sajátos helyzetére figyelemmel – e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. A főváros önkormányzati rendszerének részletes szabályait külön törvény 
(fővárosi törvény) tartalmazza. 
 
(3) A főváros képviselő-testülete a fővárosi közgyűlés. A kerületben polgármestert, a 
fővárosban főpolgármestert választanak. A fővárosi közgyűlés – tagjai sorából titkos 
szavazással – főpolgármester-helyetteseket választhat. A fővárosi kerületi képviselő-testület 
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hivatalát a jegyző, a fővárosi közgyűlés hivatalát (a főpolgármesteri hivatalt) a főjegyző vezeti 
A fővárosi közgyűlés – a 36. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint – több aljegyzőt is 
kinevezhet. 
 
(4) A fővárosi közgyűlés ülésén a fővárosi közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott módon, tanácskozási joggal vesz részt a kerületi képviselő-testület által 
megbízott kerületi küldött. 
 
(5) A kerületi képviselő-testület a 28. § szabályai szerint városrészi önkormányzatot hozhat 
létre. Több kerületi képviselő-testület közösen is létrehozhat városrészi önkormányzatot. A 
fővárossal 1950. január 1-jén egyesített, korábban önálló településen kötelező a városrészi 
önkormányzat létrehozása, ha az érintett választópolgároknak a helyi népszavazás szabályai 
szerint érvényes és eredményes népszavazása a városrészi önkormányzat létrehozása mellett 
foglalt állást. 

 
Feladat- és hatásköri szabályok 

 
63. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító törvény meghatározza, hogy az a 
fővárosban a fővárosi, vagy a kerületi önkormányzat feladat- és hatásköre. 
 
(2) A fővárosi önkormányzat ellátja azokat a kötelező és önként vállalt helyi, települési 
önkormányzati feladat- és hatásköröket, melyek a főváros egészét vagy egy kerületet 
meghaladó részét érintik, valamint amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges 
szerepköréhez kapcsolódnak. A fővárosi önkormányzat látja el a főváros egészét, illetve a 
több kerületet átfogó fejlesztési és koordinációs feladatokat. Gondoskodik a 
településüzemeltetéséhez kapcsolódó, a műszaki infrastruktúra fenntartásával és fejlesztésével 
összefüggő feladatok ellátásáról. 
  
(3) A fővárosi kerületi önkormányzat ellátja azokat a kötelező és önként vállalt települési 
önkormányzati feladat- és hatásköröket, amelyek egy kerületet érintenek, és melyeket törvény 
nem utal a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe. A fővárosi kerületi önkormányzat 
főként az alapfokú, a lakosságot közvetlenül érintő közszolgáltatások ellátásáról gondoskodik.  
 
(4) A kerületi képviselő-testület a működési területén, illetve a kerületi képviselő-testületek 
egyike vagy a képviselő-testületek társulása több kerületre kiterjedően, megállapodás alapján 
átvállalhatja a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatás 
szervezését. 
 
(5) A közgyűlés saját feladat- és hatáskörében megállapodás alapján feladat- és hatásköröket 
adhat át a kerületi önkormányzatnak. A közgyűlés az átadott feladat- és hatáskörök arányában 
az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket köteles a kerületi önkormányzatnak, illetve azok 
társulásainak biztosítani. 
 
(6) A feladat átadás-átvétel feltételeit és kezdő időpontját az érintett képviselő-testületekkel és 
a fővárosi közgyűléssel kötött megállapodásban kell rögzíteni.  
 

A fővárosi önkormányzatok rendeletalkotása 
 
64. § (1) Törvény határozza meg, hogy rendelkezései végrehajtására a közgyűlés, illetve a 
kerületi képviselő-testület alkothat rendeletet. 
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(2) A közgyűlés feladatkörében alkotott rendelete végrehajtása érdekében felhatalmazást 
adhat kerületi képviselő-testületnek rendeletalkotásra. Az e tárgykörben alkotott kerületi 
rendelet nem terjeszkedhet túl a fővárosi közgyűlés rendeletében foglalt felhatalmazáson.  
 
(3) A fővárosi közgyűlés területfejlesztéssel, fejlesztési támogatásokkal, foglalkoztatással, 
környezet- és természetvédelemmel, közlekedés- és útüggyel kapcsolatos rendeleteit a 
kerületi önkormányzatok véleményezik. 
 

A fővárosi önkormányzatok társulásai 
 
65. § (1) A fővárosi kerületi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat szabadon 
társulhatnak egymással vagy más, fővároson kívüli helyi önkormányzattal.  

 
(2) Törvény felhatalmazása alapján a közgyűlés rendeletében több kerületre, illetőleg a 
főváros egészére kiterjedő társulás létrehozását kötelezővé teheti egyes államigazgatási 
hatósági ügyfajták intézésére; elrendelheti egyes hivatali szolgáltatások (pl. ügyfélszolgálati 
irodák, egymenetes és rövidített határidejű ügyintézés) egységes és összehangolt ellátását. 
 

A főváros és a kerületi önkormányzatok gazdálkodása 
 
66. § (1) Az önkormányzati bevételek a fővárosi és a kerületi önkormányzat által ténylegesen 
gyakorolt feladat- és hatáskör arányában illetik meg a fővárosi, illetve a kerületi 
önkormányzatokat. 
 
(2) Amennyiben törvény a fővárosi önkormányzatot a főváros érdekkörét vagy gazdasági 
lehetőségeit meghaladó országos feladatok ellátására kötelezi, az Országgyűlés biztosítja az 
ellátásukhoz szükséges feltételeket, dönt a központi hozzájárulás mértékéről és módjáról. 
 
(3) A fővárosi és a kerületi önkormányzatok saját vagyonukkal önállóan gazdálkodnak.  
 
(4) A fővárosi közgyűlés és a kerületi képviselő-testület saját éves költségvetést határoz meg 
az államháztartásról szóló törvény szabályai szerint. 
 
(5) A fővárosi önkormányzati gazdálkodás sajátosságait – különös tekintettel a fejlesztés és 
koordináció feladataira, valamint a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti  feladat- és 
hatáskörarányos forrásmegosztásra –  a fővárosi törvény szabályozza. 
 

Érdekképviselet, államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása 
 
67. § A fővárosi önkormányzat képviseli a főváros egészének érdekeit. A fővárosi és a 
kerületi önkormányzatok gazdasági alapjait, feladat- és hatáskörét érintő törvény, kormányzati 
döntés előkészítésébe a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat megfelelő határidő 
biztosításával be kell vonni. 
 
68. § (1) A főváros sajátos helyzetére figyelemmel törvény vagy kormányrendelet egyes 
államigazgatási hatósági ügyeket a fővárosi kerületi polgármester helyett a főpolgármester 
hatáskörébe utalhat, egyes államigazgatási hatósági ügyekben a főjegyzőt első fokú hatósági 
jogkörrel ruházhatja fel az egész országra vagy a főváros egészére kiterjedő illetékességgel. 
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(2) A fővárosi közgyűlés rendeletével átruházhatja bizottságára, a főpolgármesterre a 9. § (4) 
bekezdés szerinti intézménye vezetőinek választását, kinevezését, megbízását [10. § b) 
pontja]; a fővárosi közgyűlés és a kerületi képviselő-testület bizottságára átruházhatja a 10. § 
l) pontjában foglalt hatáskörét. 
 
(3) Ha a fővárosban fővárosi kisebbségi önkormányzat alakul, a fővárosi közgyűlés köteles 
megalakítani kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát, amelynek munkájában a fővárosi 
kisebbségi önkormányzat elnöke állandó tanácskozási joggal vesz részt.” 

 
11. § 

 
Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat feladat- és hatásköre 

69. § (1) A régióban a decentralizáció elve alapján területi önkormányzat működik.  
 

(2) A regionális önkormányzat hatáskörébe tartoznak különösen a területfejlesztéssel, a 
támogatáspolitikával, a foglalkoztatással, a környezet- és természetvédelemmel, az 
egészségüggyel, a szociálpolitikával, a közlekedés-infrastruktúrával és közlekedés-
szervezéssel, a turizmussal, a fogyasztóvédelemmel, egyes közoktatással és a szakképzéssel, 
az innováció és a  tudomány támogatásával, a nemzeti kulturális örökség védelmével, a 
főépítészi tevékenységgel, valamint a katasztrófa-védelemmel összefüggő helyi közügyek. 

 
(3) A regionális önkormányzat feladat- és hatáskörét az e törvényben meghatározott keretek 
között külön törvények határozzák meg. A feladat- és hatáskört telepítő törvény hatályba 
lépésével egyidejűleg megfelelő, az ellátandó feladattal arányos költségvetési hozzájárulással, 
illetve szükség esetén vagyonjuttatással biztosítani kell a feladat-ellátás pénzügyi-anyagi 
feltételeit. 

 
(4) A regionális önkormányzat a törvényben megállapított feladat- és hatáskörein túlmenően a 
közgyűlés döntése alapján szabadon vállalhat más feladatokat is, feltéve, hogy azok ellátását 
jogszabály nem utalja más szerv vagy személy hatáskörébe. 

 
70. § (1) A regionális önkormányzati feladat- és hatásköröket – az e törvényben foglalt, 
továbbá a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a regionális önkormányzat közgyűlése 
gyakorolja. 
 
(2) Törvény kivételesen regionális önkormányzati feladat- és hatáskört meghatározott 
regionális önkormányzati bizottság hatáskörébe is utalhat. 
 
(3) A regionális önkormányzat közgyűlése hatáskörének gyakorlását rendeletében  
önkormányzati bizottságra, közgyűlés elnökére, törvényben meghatározottak szerint 
önkormányzati társulásra átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlásához a közgyűlés 
utasítást adhat, valamint a hatáskör gyakorlásának átruházását visszavonhatja. Az átruházott 
hatáskör tovább nem ruházható. 

 

 



 9

71. § A regionális önkormányzat területfejlesztési feladatkörében különösen 
a) áttekinti, elemzi és értékeli a régió társadalmi-gazdasági helyzetének alakulását; 
b) elfogadja a régió fejlesztési programját, ehhez kapcsolódóan pénzügyi tervet készít; 
rendelkezik a program megvalósításához szükséges pénzeszközökkel; 
c) az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban elfogadja a régió hosszú távú, 
illetve középtávú területfejlesztési koncepcióját; 
d) gondoskodik a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatainak ellátásáról; 
e) dönt a programok (alprogramok) megvalósításáról, gondoskodik a megvalósításhoz 
szükséges szervezési és finanszírozási feladatok ellátásáról; 
f) közreműködik a régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek megoldásában. 

 
71/A. § (1) A regionális önkormányzat a régió területén székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező egyéni és társas vállalkozások számára az Országgyűlés által decentralizált 
pénzalapokból a külön jogszabályokban foglaltak szerint fejlesztési támogatásokat nyújt. 
Ilyen támogatást a regionális önkormányzat saját forrásai terhére is nyújthat, feltéve, hogy az 
az európai közösségi joggal összeegyeztethető támogatásnak minősül. 
 
(2) A regionális önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatkörében különösen 
a) közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, különösen a regionális 
operatív program tervezésében és megvalósításában; 
b) szervezi és megvalósítja a feladatköréhez kapcsolódó fejlesztéseket, beruházásokat; 
c) gondoskodik a régió projektjeinek előkészítéséről, nyilvántartásáról és koordinálásáról; 
d) ösztönzi a kis- és középvállalkozások fejlesztését; 
e) pénzügyi támogatást nyújthat a vállalkozási övezetek kialakításához; 
f) az Európai Unió által meghatározott jogi keretek közt agrártámogatásokat nyújt; 
g) infrastruktúrafejlesztési és turizmusfejlesztési támogatásokat nyújt. 

 
71/B. § A regionális önkormányzat foglalkoztatással kapcsolatos feladatkörében különösen 
a) ellát a közmunkaprogramok támogatásával kapcsolatos feladatokat; 
b) figyelemmel kíséri a régió foglalkoztatási viszonyainak alakulását; 
c) külön törvényben meghatározott módon részt vesz a foglalkoztatási érdekegyeztetésben. 

 
71/C. § A regionális önkormányzat környezet- és természetvédelmi feladatkörében különösen 
a) figyelemmel kíséri a régió környezetvédelmi helyzetének alakulását, 
b) elfogadja a régió környezet- és természetvédelmi tervét, 
c) környezetvédelmi támogatásokat nyújt, 
d) elfogadja a regionális hulladékgazdálkodási tervet, 
e) kijelöli a hulladék kezelésére, illetve ártalmatlanítására alkalmas régiós területeket, 
f) összehangolja a régió hulladékgazdálkodási tevékenységét. 

 
71/D. § A regionális önkormányzat egészségügyi és szociálpolitikai feladatkörében különösen 
a) részt vesz a régió lakosságának egészségügyi állapota javításában, a népegészségügyi 
program megvalósításában, 
b) a külön törvényben foglaltak szerint gondoskodik a regionális szintű egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásáról; az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak fenntartásáról. 
 
71/E. § A regionális önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatkörében különösen: 
a) részt vesz a régió szociális helyzetének javításában, a szociális és gyermekvédelmi 
tervezésben, 
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b) gondoskodik a külön törvényben meghatározott szociális és gyermekvédelmi szakellátások 
nyújtásáról. 
 
71/F. § A regionális önkormányzat fogyasztóvédelmi feladatkörében gondoskodik  
a) a fogyasztóvédelmi politika céljainak érvényre juttatásáról, 
b) külön törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi oktatási és képzési, valamint 
tájékoztatási feladatok ellátásáról, kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel. 

 
71/G. § A regionális önkormányzat turizmust érintő feladatkörében különösen 
a) figyelemmel kíséri a régió turizmusának alakulását, 
b) regionális turizmusfejlesztési stratégiát készít, 
c) a 71. §-ban meghatározott keretekben segíti a turizmus fejlődését, 
d) ellátja a külön jogszabály által telepített, a turizmust érintő feladat-és hatásköröket,  
e) dönt a régió turizmusát szolgáló pénzeszközök felhasználásáról. 
        
71/H. § Közlekedési és útügyi feladatkörében – az autópályák és autóutak, valamint a 
települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó közutak kivételével – gondoskodik a 
közúthálózat fejlesztéséről és fenntartásáról, valamint a helyközi személyközlekedés 
szervezéséről.  

 
72. § A regionális önkormányzat dönt az éves költségvetési törvényben a régió számára 
meghatározott támogatások pénzalapjainak a régió területén levő települési önkormányzatok 
közötti elosztásáról. Az Országgyűlés által meghatározott pénzalapokat a regionális 
önkormányzat a saját forrásainak terhére megnövelheti. 

A regionális önkormányzat szervezete 

73. § (1) A regionális önkormányzatok szervezetére a települési önkormányzatokra vonatkozó 
előírásokat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
(2) A regionális önkormányzat szervei: a közgyűlés, a közgyűlés elnöke, a bizottságok és az 
önkormányzati hivatal. 
 
(3) A regionális önkormányzat tisztségviselői: az elnök és az alelnök. A regionális 
önkormányzat közgyűlése több alelnököt is választhat. 

 
(4) A regionális elnök személyére – a testület tagjai közül – a közgyűlés bármely tagja 
javaslatot tehet, az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 

 
74. § (1) A regionális önkormányzat – külön törvényben meghatározott – területfejlesztési és 
turisztikai, gazdaságfejlesztési, regionális operatív programot ellenőrző, valamint munkaügyi 
feladatait bizottság közreműködésével látja el. Törvény más bizottságok megalakítását is 
elrendelheti. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljáró bizottság munkájában 
tanácskozási joggal részt vesznek a régióban működő települési önkormányzatok, többcélú 
kistérségi társulások képviselői, továbbá – a külön törvény rendelkezése szerint – a 
tevékenység jellege szerint érintett szervezetek, így különösen, munkaadók, munkavállalók, 
lakossági önszerveződő közösségek képviselői. 
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(3) A bizottság a közgyűlés döntés-előkészítő, javaslattevő és a végrehajtást ellenőrző szerve. 
Dönt a közgyűlés által átruházott, valamint a külön törvényben hatáskörébe utalt ügyekben.  

 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljáró bizottságot a közgyűlés által 
választott elnök vezeti. A bizottság tagjainak választását, működése szabályait, összetételét – 
törvény keretei között – a közgyűlés állapítja meg, részletes feladatait és hatásköreit külön 
törvény meghatározhatja. 

 
74/A. § A regionális közgyűlés a képviselők közül, az általa meghatározott feladatok 
ellátására tanácsnokot választhat. A bizottság elnöke tanácsnok. 

 
74/B. § (1) A regionális közgyűlés határozatlan időre regionális főjegyzőt nevez ki. 
 
(2) A regionális önkormányzat hivatala a regionális főjegyző vezetésével ellátja az 
önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat, valamint intézi a törvény és 
kormányrendelet által meghatározott államigazgatási ügyeket.  

 
(3) A regionális önkormányzati hivatal segíti az önkormányzat szervei törvényes és 
szabályszerű működését, szakmailag előkészíti a testületi formában működő szervek és a 
tisztségviselők döntéseit, gondoskodik a döntések végrehajtásának szervezéséről, 
ellenőrzéséről, továbbá beszámol a végrehajtás eredményéről. 

 
(4) A regionális hivatal feladatait a belső szervezeti egységeiként működő igazgatási szervei 
(igazgatóságai) útján látja el. Új államigazgatási feladat megállapításakor a 87. § (2) 
bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
 
(5) Az igazgatási szerv (igazgatóság) vezetőjét a közgyűlés nevezi ki határozatlan időre, 
felette az egyéb munkáltatói jogokat a főjegyző gyakorolja. Az igazgatási szerv (igazgatóság) 
részletes feladatait és hatáskörét külön jogszabály állapíthatja meg. 
 
75. § (1) A regionális közgyűlés tevékenysége során együttműködik a területén működő 
a) települési önkormányzatokkal, azok társulásaival, a kistérségi társulásokkal,  
b) gazdálkodó szervekkel, azok érdekképviseleti szerveivel, a gazdasági és szakmai 
kamarákkal, a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel, 
c) lakossági önszerveződő közösségekkel. 

 
(2) A regionális közgyűlés – a törvényben meghatározott feladatain túl – saját pénzeszközei, 
és vagyona terhére támogatást nyújthat a települési önkormányzatok feladatainak ellátásához, 
információs és szakmai segítséget adhat tevékenységükhöz, megállapodhat települési 
önkormányzatokkal önkormányzati feladatok közös megoldásában.  

 
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt szervekkel, szervezetekkel való 
együttműködés elsősorban a 74. §-ban meghatározott szervek tevékenysége útján valósul 
meg, az együttműködés egyéb területeit és formáit a közgyűlés a szervezeti és működési 
szabályzatban állapítja meg.  

 
76. § A regionális önkormányzat székhelyét az Országgyűlés jelöli ki. A közgyűlés szervezeti 
és működési szabályzatában – a térség nagyvárosai közül – regionális társszékhelyet, 
társszékhelyeket jelölhet ki.  
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12. § 

Az Ötv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett 
központi adókból, támogatásértékű bevételekből, központi költségvetési normatív 
hozzájárulásokból, támogatásokból valamint európai uniós forrásokból teremti meg.” 

13. § 

Az Ötv. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„82. § Saját bevételek: 
a) törvényben rögzített módon a helyi önkormányzatok által megállapított helyi adók; 
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó 
bevételek;
c) illetékek a külön törvényben meghatározottak szerint; 
d) átvett pénzeszközök; 
e) külön törvényben meghatározott bírságok; 
f) a helyi önkormányzat egyéb bevételei.” 

14. § 

Az Ötv. 84-87. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„84. § (1) Az Országgyűlés normatív központi költségvetési hozzájárulást és támogatást 
állapít meg a helyi önkormányzatok lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi 
ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján. 
 
(2) A központi költségvetésben meghatározott normatív hozzájárulások felhasználási 
kötöttség nélkül közvetlenül megilletik a helyi önkormányzatokat. 
 
(3) A helyi önkormányzatokat megillető normatív központi költségvetési hozzájárulásokat és 
támogatásokat továbbá egyes átengedett valamint támogatásértékű bevételeket a kincstári 
kifizetésekért felelős szervezet – az önkormányzatnál felmerülő személyi jellegű juttatásokat 
és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és elszámolását követően – 
utalja át. 
 
85. § Az Országgyűlés egyes nagy költségigényű beruházási feladatok megvalósítására 
meghatározott helyi önkormányzatoknak egyedi támogatást nyújthat. E támogatás csak az 
adott célra használható fel. 
 
86. § A többcélú kistérségi társulások a külön törvényekben meghatározott módon 
rendelkeznek saját bevételekkel, részesülnek központi költségvetési hozzájárulásokban és 
támogatásokban. 
 
87. § (1) Önállóságuk és működőképességük védelme érdekében kiegészítő állami támogatás 
illeti meg az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatokat. A 
támogatás feltételeiről az Országgyűlés az állami költségvetési törvényben dönt. 
 

 



 13

(2) Új önkormányzati feladat megállapítása esetén az Országgyűlés egyidejűleg gondoskodik 
az ellátásához szükséges forrásokról. 
 
(3) A 84. § (1) bekezdésében megjelölt központi költségvetési hozzájárulások és támogatások 
összege a költségvetési év során nem mérsékelhető.” 
 

15. § 
 
Az Ötv. 92/A. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő mondat lép: 
 
„A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-
testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá jogszabályban meghatározott 
egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 
– éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és 
eredménykimutatását közzétenni.” 

 
16. § 

 
(1) Az Ötv. 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az Országgyűlés dönt az állam területi tagozódásáról, továbbá – az érintett 
önkormányzatok véleményének kikérése után – a régiók összevonásáról, szétválasztásáról, 
határainak megváltoztatásáról, elnevezéséről és székhelyéről, a nagyvárossá nyilvánításról, 
valamint a fővárosi kerületek kialakításáról.” 

 
(2) Az Ötv. 93. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Nagyváros a korábban megyei jogú városi jogállással rendelkezett település, a régió 
székhelye, továbbá kérelemre nagyvárossá nyilvánítható az a város, amelynek lakossága az 50 
ezer főt meghaladja, és vonzáskörzete több kistérségre kiterjed.” 
 

17. § 
 
Az Ötv. 94. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A köztársasági elnök:) 
 
„d) köztársasági biztost nevez ki meghatározott önkormányzati, továbbá az államigazgatási 
feladatok ellátásának irányítására – az új képviselő-testület megválasztásáig terjedő időre –, 
ha az Alkotmánybíróság a helyi képviselő-testületet feloszlatja.” 

 
18. § 

 
Az Ötv. a következő 94/A. §-sal egészül ki: 
 
„94/A. § Az Alkotmánybíróság a Kormány indítványára feloszlatja azt a helyi képviselő-
testületet, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes.” 
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19. § 
 

Az Ötv. 95. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A Kormány:) 
 
„a) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével, a területileg illetékes 
közigazgatási hivatal vezetője útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzését; 
b) indítványt nyújt be az Alkotmánybírósághoz az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi 
képviselő-testület feloszlatására;” 
 

20. § 
 

Az Ötv. 96. § felvezető szövege, a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„A helyi önkormányzatokért felelős miniszter: 
a) előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési 
döntéseket; 
b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-
testület feloszlatására vonatkozó indítvány Alkotmánybírósághoz történő benyújtását;” 

 
21. § 

 
Az Ötv. 97. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A miniszter:) 
 
„a) rendeletben határozza meg a polgármester, főpolgármester, a regionális közgyűlés elnöke, 
a jegyző, a főjegyző, a regionális önkormányzati hivatal igazgatási szerve (igazgatósága) 
vezetője, a közigazgatási hivatal vezetője államigazgatási feladatai ellátásának szakmai 
szabályait és ellenőrzi azok érvényesülését;” 

 
22. § 

 
(1) Az Ötv. 98. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
„98. § (1) A közigazgatási hivatal államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési szerv. A 

közigazgatási hivatalok szervezetét, illetékességét és a működésükre vonatkozó részletes 
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A közigazgatási hivatal működésének 
költségeit az Országgyűlés a költségvetési törvény a helyi önkormányzatokért felelős 
minisztérium fejezetében, elkülönítetten biztosítja. 

 
(2) A közigazgatási hivatal vezetője  
a) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, a mérlegeléssel hozott 

önkormányzati döntésnek kizárólag a jogszerűségét vizsgálhatja; 
b) ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt 

államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket; 
c) a törvényességi ellenőrzés során szerzett tapasztalatai alapján az önkormányzat 

gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél; 
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d) összehívja a képviselő-testület ülését, ha a 12. § (1) bekezdése szerint tett indítványnak a 
polgármester tizenöt napon belül nem tesz eleget; 

e) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzat kérésére szakmai segítséget 
nyújt.” 

 
23. § 

 
Az Ötv. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A kormány rendeletében meghatározott közigazgatási hivatal a fővárosi, megyei 
közigazgatási hivatal jogutódja.” 

 
24. § 

 
Az Ötv. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„105. § A körjegyzőséghez tartozó községeket – ha az érdekeltek nem tudnak megállapodni – 
a területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetője jelöli ki. A közigazgatási hivatal 
vezetőjének döntéshozatali eljárására és a jogorvoslatra a 40/A. § (2) és (3) bekezdését kell 
megfelelően alkalmazni.” 
 

25. § 
 
(1) E törvény a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a kihirdetését követő 8. napon lép 
hatályba.  
 
(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ötv. 17. § (2) bekezdésében a 
„fővárosi, megyei” szövegrész, a 36. § (4) bekezdése, az 52. § (2) bekezdésében a „megyei” 
szövegrész, a 61. §-a, a 61/A. §-a, a 93. § (2) és (3) bekezdése, a 104. §-a, a 115. § (4) 
bekezdése, a 116. §-a, a 33/A. § (1) bekezdés i) pontjának, 96. § c) pontjának, 97. § a) 
pontjának, 98. § előtti alcímének „fővárosi, megyei” szövegrésze. Ezzel egyidejűleg az Ötv. 
42. § (3) bekezdésében, a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területileg illetékes” 
szövegrész; az Ötv. 33/A. § (6) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” 
szövegrész helyébe és a 92/C. §-a (6) bekezdésének második és harmadik mondatában a 
„fővárosi, a megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „területileg illetékes 
közigazgatási hivatal” szövegrész lép. 
 
(3) E törvény 1. §-a, 9. §-a, 11. §-a, 16. §-a és 21. §-a a 2009. évi európai parlamenti választás 
napján lép hatályba. 

 
26. § 

 
(1) A 2009. évi európai parlamenti választás napján e törvény 12. §-ával megállapított, az 
Ötv. 81. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett 
központi adókból, támogatásértékű bevételekből, központi költségvetési normatív 
hozzájárulásokból, támogatásokból valamint európai uniós forrásokból, továbbá – települési 
önkormányzatok esetében – regionális önkormányzati támogatásokból teremti meg.” 
 

 



 16

(2) A 2009. évi európai parlamenti választás napján az Ötv. e törvény 14. §-ával megállapított 
85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „85. § (1) Az Országgyűlés egyes nagy költségigényű beruházási feladatok megvalósítására 
meghatározott helyi önkormányzatoknak egyedi támogatást nyújthat. 
 
(2) Az Országgyűlés meghatározza azokat a további fejlesztési célokat, amelyek támogatását - 
jogszabályban előírt feltételek mellett - a regionális önkormányzatok döntési hatáskörébe 
utalja.  
 
(3) A regionális önkormányzatok saját hatáskörben további célok kijelöléséről és pályázat 
útján történő támogatásáról dönthetnek. 
 
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti támogatások csak az adott célra használhatók fel.” 
(3) A 2009. évi európai parlamenti választás napján 
a) az Ötv. 1. §-ának (1) bekezdésében a „megye önkormányzata” szövegrész helyébe a 
„regionális önkormányzat” szövegrész; az Ötv. 2. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (1) 
bekezdésének felvezető részében, valamint (1) bekezdésének b) pontjában, 6. §-ának (3) 
bekezdésében, 7. §-ának (2) és (3) bekezdésében, a 10. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 
,96. §-ának d) pontjában, 98. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, 103. §-a (1) bekezdésének a) 
pontjában és a 103. §-ának (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „regionális” 
szövegrész; az Ötv. 39. §-ának (1) bekezdésében, 56. §-ának (1) bekezdésében a „megyén” 
szövegrész helyébe a „régión” szövegrész; az Ötv. 46. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a 
„megyéhez” szövegrész helyébe a „régióhoz” szövegrész; az Ötv. 92/A. §-ának (1) 
bekezdésében a „megyei, a megyei jogú városi” szövegrész helyébe a „regionális, 
nagyvárosi” szövegrész lép; továbbá az Ötv. 5. §-a a „településen” szövegrészt követően a 
„valamint a régióban” szövegrésszel egészül ki. 
 
b) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XCII. törvény 4. §-ával megállapított Ötv. 92. § (7) 
bekezdésében „a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városi önkormányzatnál” 
szövegrész helyébe „a regionális önkormányzatnál, a nagyvárosi önkormányzatnál” 
szövegrész lép.” 
 
c) az Ötv. 115. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti. 

 
27. § 

 
Ha törvény másképp nem rendelkezik, a megyei önkormányzat általános jogutódja az adott 
megye területét magába foglaló regionális önkormányzat. 
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INDOKOLÁS 
 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
Az Alkotmány módosítása megteremti azokat a közjogi feltételeket, amelyek mentén 
kibontakozhatnak a közigazgatási reform olyan meghatározó célkitűzései, mint: 

- a következetes decentralizáció; 
- a területi önkormányzás megerősítése és regionális szintre emelése; 
- a kistérségi társulások és a körjegyzőségek rendszerének továbbfejlesztése. 

 
Az európai értelemben is korszerű, demokratikus, versenyképes és hatékony egyik szervezési 
és működtetési alapelve a decentralizáció. Szakmai műhelyek tudományos háttérre 
támaszkodó általános véleménye, hogy az érdemi decentralizáció a valóban hatékonyan 
működő területi önkormányzás optimális területi szintje nem a megye, hanem a régió. 
Minél magasabb szintű közszolgáltatások biztosításának, ellentmondások feloldásának reális 
útja a kistérségi összefogás, amely alkalmas arra, hogy a regionális önkormányzás 
megerősítéséhez is teret nyújtson. 
 
Bizonyossá vált, hogy a többcélú kistérségi társulások a hatékony térségi összefogás ideális 
színterei. Működésük tapasztalatai, eddigi eredményeik alkalmasak arra, hogy a térségi 
összefogás folyamatát elmélyítsük, tevékenységének garanciáját biztosítsuk. 
 
A körjegyzőség jogintézményében rejlő lehetőségek teljesebb kibontakoztatása lehetővé teszi, 
hogy a legkisebb települések lakói is magasabb színvonalú közigazgatási szolgáltatásokhoz 
juthassanak. 
 
A reformfolyamat kibontakozásának fontos területe a fővárosra vonatkozó szabályok 
újragondolása. Mindezt az ország térszerkezetében bekövetkező változások, valamint a 
fővárosnak az ország és a tágabb európai térség életében betöltött különleges szerepe 
indokolja. A korábbiaknál áttekinthetőbb, világosabb szabályozás hozzájárulhat e szerep 
érdemi kibontakozásához. 
 
Körjegyzőség 
 
A legkisebb települések lakóit is megilletik a magas színvonalú közigazgatási szolgáltatások. 
Ez a követelmény és ésszerű gazdálkodási szempontok indokolják a körjegyzőségek 
rendszerének továbbfejlesztését. 
 
Főszabályként kell alkalmazni, hogy ezer lakos alatt kötelező a körjegyzőség. Néhány kiemelt 
körülmény (pl. a település fekvése, megközelíthetőség, a település jellege) kisebb 
településeken is indokolttá teheti a körjegyzőség működését. Az ezt megalapozó 
körülményeket a törvényben indokolt rögzíteni. 500 lakos alatti település önkormányzatánál 
nem lehet önálló polgármesteri hivatalt létrehozni. 
 
Emellett a körjegyzőségek létrehozását akadályozó jogszabályi feltételeken indokolt 
enyhíteni. 
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Kistérségek 
 
Az Alkotmány módosításának tervezete a helyi önkormányzatok szabad társulási alapjogának 
biztosítása mellett meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok egyes kötelező feladataikat 
törvény által létrehozott társulás útján lássák el. 
 
Fontos közösségi érdek fűződik ahhoz, hogy mindenki a helyben nem biztosítható 
közszolgáltatásokhoz elérhető közelségben, növekvő színvonalon jusson hozzá, csökkenjenek 
a feladatellátásban megmutatkozó színvonalkülönbségek. Ennek érdekében alkotott külön 
törvényt az Országgyűlés a többcélú kistérségi társulásokról, melyek működése az 
önkéntesség elvére épül. Az első tapasztalatok kedvezőek, jelentős számban jöttek létre az 
országban a többcélú kistérségi társulások, azonban együttműködésük országosan elétérő, 
egységes, rendszer nem alakulhatott ki.  
 
Eminens állampolgári érdekek sérülhetnek, ha valamely település – nem méltányolható okból 
– elzárkózik a társulástól. A társulásba való belépés a jelenlegi rendszerben nem 
kényszeríthető ki – legfeljebb az ösztönző rendszerrel serkenthető -, az együttműködés 
megtagadásának orvoslására azonban indokolt valamilyen megoldást kialakítani, amellyel a 
rendszer továbbfejlesztésének másik útja lehet. 
 
Főváros 
 
A főváros minden országban, így hazánkban is különleges helyet foglal el az 
államberendezkedésben, nem pusztán egy az önkormányzatok között. A helyi közügyek 
intézésén túl rendelkezik nemzetközi, országos, vonzáskörzeti (agglomerációs) funkciókkal. 
Az Ötv. is ennek megfelelően alakította ki a fővárosra vonatkozó sajátos szabályozást.  
 
A Javaslat helyreállítja azt a szerkezeti egyensúlyt is, amely az Ötv. 1994. évi módosításával 
bomlott meg, amikor a fővárosi törvény rendelkezései beépültek az Ötv-be. A módosítás 
eredményeképpen az önkormányzati törvényben csak a garanciális jelentőségű rendelkezések 
szerepelnek a fővárosi fejezetben. A részletszabályokat a fővárosi törvény tartalmazza.  
 
A Javaslat rögzíti, hogy a fővárosban sajátos kétszintű önkormányzati rendszer működik, 
melyben a helyi önkormányzás joga mind a főváros, mind a kerületek választópolgárait 
megilleti. A két települési önkormányzat egyenjogú, de feladat- és hatásköreik egymástól 
eltérnek. 
 
Az Ötv. fővárosi fejezete az új alapokra helyezett munkamegosztás elveit rögzíti. A fővárosi 
önkormányzat a főváros egészét, vagy egy kerületet meghaladó részét érintő, elsősorban az 
egységes városi működéshez szükséges műszaki, infrastruktúrális jellegű feladatokért és 
fejlesztésekért felel. A kerületi önkormányzatok a lakosságot közvetlenül érintő humán 
jellegű szolgáltatásokat biztosítják. A Javaslat kizárólag a hatáskör-telepítés elveit 
tartalmazza, a fővárosi törvény ezeknek megfelelően a fontosabb feladatköröket jelöli meg, a 
konkrét feladat- és hatáskörök telepítése az ágazati törvények feladata. 
 
A fővárosi közgyűlés és a kerületi képviselő-testületek rendeletalkotásának alapvető 
szabályait az Ötv. tartalmazza. Meghatározott körben a fővárosi rendeletalkotással 
kapcsolatban a kerületeknek véleményezési joga van. 
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A Javaslat rendelkezik továbbá a fővárosi közgyűlés és a kerületi képviselő-testületek 
működésének, szervezetének lapjairól, de csak az eltérő sajátosságokat tartalmazza és 
kimondja, hogy egyebekben az Ötv. általános szabályait kell alkalmazni. 
 
A Javaslat rögzíti a fővárosi gazdasági alapjaira, a vagyonára vonatkozó keretjellegű 
szabályokat, a forrásmegosztás részleteit a fővárosi törvény tartalmazza. 
 
Regionális önkormányzatok 
 
A regionális önkormányzatok létrehozatala Alkotmánymódosítást, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény módosítását, számos ágazati-szakmai törvény módosítását és 
több törvény végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó kormányrendelet módosítását igényeli. 
A Javaslat a tervezett alkotmánymódosításhoz kapcsolódóan, abból kiindulva juttatja 
kifejezésre a regionális önkormányzatiság lényegét, a regionális önkormányzatok szervezetére 
és működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat, továbbá a regionális önkormányzatok 
finanszírozásának keretszabályait.  
 
A Javaslat tartalmazza - a változtatással döntően érintett Ötv. VI. VIII. és IX. fejezeteken túl - 
az Ötv.-nek azokat a módosítási elgondolásait is, amelyek a régiókra vonatkozó új 
szabályozás következtében, a települési önkormányzatoktól jó néhány tekintetben eltérő 
feladatellátásból, működési elvekből stb. eredően az Ötv. egésze törvényi előírásain átvezetést 
igényelnek. Természetesen önmagában az Ötv. módosítás a regionális önkormányzatok 
jogállására, szervezetére, feladat- és hatásköreire, gazdasági alapjaira, tulajdoni viszonyaira, 
működési alapelveire nem adhat választ. Ezért a Javaslat több helyütt külön törvényekre, 
esetenként nevesített ágazat-szakmai törvényekre hivatkozik. A törvényalkotónak komplex 
áttekintés után, jogszabály-alkotás útján kell – a települési önkormányzatokhoz hasonlóan – a 
regionális önkormányzatok működése zavartalanságának jogszabályi környezetét 
megteremteni. 
 
1. A magyar közigazgatás több évszázados hagyományait tükrözi a megyerendszer. A helyi 
önkormányzatok intézményeinek csaknem másfél évtizedes kialakítása óta vitatott a megyei 
önkormányzatok szerepe.  
 
Az elmúlt 15 év önkormányzati története azt igazolja, hogy a magyar önkormányzati 
intézményi szintek alapegységeit a települési önkormányzatok képezik. A községi, városi 
önkormányzatok megerősödtek, kevéssé igényelték és kapták meg a megyei közgyűlésektől a 
segítséget, a továbbfejlődés esélyét. Látszott, hogy a rendszerváltás után a megye jelentősége 
csökkent. Az elmúlt 6-8 évben kiderült az is, hogy a több megyét átfogó, nagyobb 
közigazgatási területi egységekben működő választott testületek szerepe indokoltan 
megnövekedhet. Ennek a felismerésnek a jegyében jöttek létre a megyei, majd pedig a 
regionális fejlesztési tanácsok. Ezek ugyan részben delegált tagsággal bírnak (elsősorban a 
központi kormányzat és az önkormányzatok képviselőiből tevődnek össze), de tervezési-
statisztikai egységként rövid idő alatt elfogadást nyertek a hazai közigazgatásban (elsősorban 
a területfejlesztésben), de az Európai Unió regionális politikájában is. Egyértelműnek tűnik, 
hogy az érdekérvényesítés és a forrásmegosztásban való részvétel a jelenleginél nagyobb 
egységekben eredményesebb lehet, mint a közgyűléssel bíró mai megyékben.  
 
A regionális önkormányzati intézményi rendszer lényege a kormányzati szervektől történő 
feladat- és hatáskör átcsoportosítás, amelynek a lebonyolítása a következő években igen sok 
kormányzati intézkedést igényel. 
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2. A Javaslat célja: a helyi önkormányzati szinteket meghaladó és mégis közösségi funkciókat 
ellátó önkormányzati rendszer reformja keretében létre kell hozni az erős önkormányzati 
középszintet, ez pedig a régió választott önkormányzata (közgyűlés) legyen. A regionalizmus 
lényege a központi hatalom decentralizációja (a minisztériumi feladat- és hatáskörök egy 
részének leosztása).  
 
3. A regionális önkormányzatok funkciói között a Javaslat kiemeli a térségszervezői 
szerepkört, a megyei szintet meghaladó nagyobb lakossági létszámot érintő térségi feladatok 
ellátását (például hulladékkezelés, regionális kórházak fenntartása, katasztrófa-elhárítás), a 
közfeladatok térségi ellátását, a támogatási rendszert és a gazdaság-szabályozási funkciót 
kiegészítő regionális pozíciókat. 
 
4. A Javaslat a regionális önkormányzatot területi önkormányzatként definiálja. Nem változtat 
a Javaslat az Ötv.-nek a települési és (most már) a regionális önkormányzati szinteket 
egyaránt helyi önkormányzati elnevezéssel illető terminológiáján.  
 
5. Az új regionális önkormányzat alapjogai lényegileg azonosak a települési 
önkormányzatokéval. A települési és regionális önkormányzatok feladat- és hatáskörei 
hangsúlyeltolódáson mennek keresztül. A regionális önkormányzat rendeletet alkothat, e 
rendeletek keretszabályokat tartalmazhatnak. A regionális önkormányzat feladatkörében dönt 
a regionális területrendezési tervről, a területfejlesztési programokról, az országgyűlési 
költségvetési, valamint az Európai Uniós támogatások elosztásában közreműködik, regionális 
intézményeket tart fenn, önálló adókivetési joggal bír, stb.  
 
6. A regionális önkormányzat választott testülete a közgyűlés, szervezetére a fejezeti  
rendelkezésekben foglalt eltérésekkel a képviselő-testületre vonatkozó szabályok 
alkalmazandók. 
 
7. Az önkormányzati rendszerben már ismert funkciókkal működnek a bizottságok. A javaslat 
négy kötelezően megalakítandó bizottságot említ. A klasszikus feladatköröket teljesíti a 
regionális önkormányzat hivatala és a hivatalt vezető regionális főjegyző.  
A Javaslat szerint a hivatalban az egyes hivatali egységek (igazgatóságok) önálló jogi 
személyként, a főjegyző irányítása (nem pedig operatív vezetése) mellett tevékenykednek. 
 
8. A helyi önkormányzatok bevételi struktúrájának alapvető átalakítására nincs szükség.  
 
Változtatások:  
- megteremtődik annak a lehetősége is, hogy a helyi önkormányzatok adóigazgatási 

feladataikat ne saját hivatalon keresztül lássák el, 
- nevesíteni szükséges az Európai unóból származó forrásokat valamint a támogatásértékű 

bevételeket, 
- a települési önkormányzatok forrásai között megjelenik a regionális önkormányzattól 

származó támogatás. 
 
A regionális önkormányzatok forrásrendszerének normaszövegben történő külön felsorolása 
szükségtelen, ugyanis e szintet is megilletik a következő bevételek: 
 
-  Saját bevételek: 

a) helyi adók; 
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b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából 
származó bevételek 

c) illetékek; 
d) átvett pénzeszközök; 
e) bírságok; 
f) egyéb bevételek. 

 
-  Átengedett központi adók, 
-  Normatív központi költségvetési hozzájárulások és támogatások, 
-  Célzott  működési és fejlesztési támogatások, 
-  Európai uniós támogatások. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 
 

A Javaslat – követve az Alkotmánymódosítás megoldását – „a megyei közgyűlés elnökét” 
szövegrész helyett „a regionális közgyűlés elnökét” szövegre módosítja. Indokolt, hogy 
törvény, vagy kormányrendelet a jegyzőn, főjegyzőn, a képviselő-testület hivatala 
ügyintézőjén kívül a regionális önkormányzati hivatal igazgatási szerve (igazgatósága) 
számára is megállapíthasson államigazgatási hatósági hatáskört. 
 

A 2. §-hoz 
 

A hatályos szabályozásban a hatáskör-átruházás teljes tilalma érvényesül. A többcélú 
kistérségi társulás feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a Javaslat lehetővé teszi a 
további átruházást, azzal a feltétellel, hogy ezt a lehetőséget törvénynek kell megteremtenie.  

 
A 3. §-hoz 

 
Az Ötv. 10. § (2) bekezdése konkrét törvényhez köti az önkormányzatok hatáskörébe utalt 
kinevezés, megbízás, intézményalapítás átruházását. Ezt a rendelkezést a többcélú kistérségi 
társulás jogintézményének létrehozásával összhangban kell újraszabályozni. 

 
A 4. §-hoz 

 
A többcélú kistérségi társulás elnöke, elnökhelyettese polgármester, ezért az Ötv. 33/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat erre figyelemmel módosítani 
szükséges. 
 

Az 5. §-hoz 
 
A megyén belüli, ezernél kevesebb lakosú községek a hatályos jogi szabályozás szerint akkor 
alakíthatnak igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget, ha egymás szomszédságában 
fekszenek. A Javaslat alapján az egymáshoz közel fekvő, ezer fő alatti lélekszámú települések 
alakítanak körjegyzőséget. A modellkísérletek alátámasztották, hogy az ezer lélekszám alatti 
települések nem képesek szakszerűen, hatékonyan a hivatalt működtetni. Ezért fontos e 
területen a fokozatos továbblépés biztosítása. Főszabályként kell alkalmazni, hogy ezer lakos 
alatt kötelező a körjegyzőség. 
 
Az ezer és az ezernél több lakosú község szintén részt vehet a körjegyzőség működtetésében, 
azonban számukra nem kötelező a részvétel, továbbá a Javaslat szerint a kétezernél több 
lakosú község csak körjegyzőség székhelye lehet.  
 
Néhány kiemelt körülmény, pl. a település földrajzi fekvése, az ellátandó feladatok stb. 
ezernél kevesebb, de ötszáznál több lakosú településeken is indokolttá teheti a körjegyzőség 
működését. Az ezt megalapozó körülményeket a törvényben indokolt rögzíteni. 
 
A Javaslat szerint körjegyzőséget létrehozni, megszüntetni, ahhoz csatlakozni az érdekelt 
képviselő-testületek közös megállapodásával bármikor lehet, azonban kiválni, megtartva a 
hatályos jogi szabályozást, csak a naptári év első napjával lehet. A kiválásról hozott döntést 
hat hónapnál korábban kell meghozni, és a határozat meghozataláról a körjegyzőséghez 
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tartozó települési önkormányzatokat a Javaslat szerint nyolc napon belül tájékoztatni kell. A 
kiválás költségei a kiváló önkormányzato(ka)t terhelik. 

 
A 6. §-hoz 

 
A törvényben szabályozni szükséges a körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás 
kötelező tartalmai elemeit, elsősorban a körjegyzőség székhelyét, a csatlakozás, a kiválás, a 
megszüntetés feltételeit, az elszámolás rendjét, a körjegyző feletti egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlásának rendjét, továbbá amiben az érintett képviselő-testületek megállapodnak.  
 
A rendelkezés (2) bekezdésében a Javaslat egyrészt pontosító rendelkezést tartalmaz, másrészt 
minősített többséget ír elő a körjegyzőség költségvetése és a körjegyzőség tevékenységével 
kapcsolatos egyéb kérdésekben. Új jogintézményként helyettes körjegyző kinevezését teszi a 
Javaslat lehetővé. Helyettes körjegyzőt kinevezni a körjegyzőre vonatkozó szabályok 
betartásával lehet, aki részmunkaidőben nem foglalkoztatható. A körjegyzőséghez tartozó 
településeken kirendeltség abban az esetben hozható létre, ha azt az ügyek száma indokolja, 
valamint, ha a létesítés költségeit az érintett település képviselő-testülete biztosítja. A Javaslat 
a kirendeltség létszámát illetően rendelkezik arról, hogy az ott foglalkoztatottak létszáma nem 
haladhatja meg a körjegyzőségben foglalkoztatott létszám egynegyedét, valamint a 
kirendeltség vezetője a körjegyző.  
 
A körjegyzőség működése ellenőrzésének rendjéről az érdekelt községek polgármesterei 
külön írásbeli megállapodást kötnek.  
 

A 7. §-hoz 
 
A Javaslat alapján három hónapos határidő tűzésével a közigazgatási hivatal vezetője abban 
az esetben hívja fel az érintett képviselő-testületet körjegyzőség alakítására, illetve az ahhoz 
történő csatlakozásra, ha az ezernél kevesebb lakosú község nem alakított, illetve nem 
csatlakozott körjegyzőséghez, illetve az Ötv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek 
hiányában nem hozott létre önálló polgármesteri hivatalt, valamint ha az ezer, illetve az 
ezernél több lakosú község képviselő-testülete 6 hónapon túl nem nevez ki képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt. 
 
A jogszabályban meghatározott határidő eredménytelen eltelte után a megyei közigazgatási 
hivatal vezetője a körjegyzőséghez történő kijelölés érdekében a bírósághoz fordulhat. 
A bírósági végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 

A 8. §-hoz 
 

A Javaslat kiegészíti az Ötv.-t új 44/A. §-sal, amely rögzíti, hogy külön törvényben 
meghatározott kistérségben önkéntes alapon működő többcélú kistérségi társulást hozhatnak 
létre a kistérségbe tartozó települési önkormányzatok.  
 
A Javaslat alapján lehetőség nyílik arra, hogy a többcélú kistérségi társulás tanácsa külön 
törvényben meghatározott feladat vonatkozásában dönthessen arról, hogy a többcélú 
kistérségi társulás megállapodása kiterjed a társuláshoz nem csatlakozott, de kistérségbe 
tartozó települési önkormányzatokra is. 
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A Javaslat ennek részletes feltételeit is megállapítja, biztosítva azt, hogy kizárólag többségi 
akarat esetén alkalmazhassa e megoldást a többcélú kistérségi társulás döntéshozó szerve a 
társulási tanács. 
 

A 9. §-hoz 
 

A Javaslat biztosítja a települési önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy 
kezdeményezze más régióhoz történő csatolását. E kezdeményezés korábban csekély számban 
fordult elő, a területi struktúrák a megyehatárokat alapjaiban nem érintette. A korábbi 
szabályozáshoz hasonlóan nemcsak a település, hanem egyéb érdekek megjelenítés is indokolt 
az Országgyűlés döntése előtt. A Javaslat szerint a település más régióhoz történő átcsatolása 
esetén a regionális közgyűlés állásfoglalását írja elő. Ennek indoka, hogy a közgyűlés 
javaslatával nemcsak a települési, hanem a regionális érdekek is megjelenhetnek az 
országgyűlési döntés meghozatala előtt. 
 

A 10. §-hoz 
 

1. A Javaslat meghatározza, hogy a főváros önkormányzati rendszerére az Ötv. szabályait e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, a részletes rendelkezéseket pedig a fővárosi 
törvény tartalmazza. 
 
A kétszintű önkormányzat a főváros és kerületei önkormányzataiból áll. A főváros képviselő-
testülete a közgyűlés, a kerületekben polgármestert a fővárosban főpolgármestert választanak. 
A kerületben jegyző, a fővárosban főjegyző vezeti a képviselő-testület (közgyűlés) hivatalát. 
 
A Javaslat meghatározza, hogy a részérdekek érvényesítésére a kerületi önkormányzat 
városrészi önkormányzatot hozhat léte, meghatározott esetben kötelező a városrészi 
önkormányzat megalakítása. 
 
2. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok egyenjogúak, de feladat- és hatásköreik eltérőek. 
A Javaslat a hatáskörmegosztás alapelveit tartalmazza. Ezek szerint a fővárosi önkormányzat 
a főváros egészét, vagy egy kerületet meghaladó részét érintő, elsősorban az egységes városi 
működéshez szükséges műszaki, infrastrukturális jellegű feladatokért és fejlesztésekért felel. 
A kerületi önkormányzatok a lakosságot közvetlenül érintő humán jellegű szolgáltatásokat 
biztosítják. A Javaslat kizárólag a hatáskör-telepítés elveit tartalmazza, a fővárosi törvény 
ezeknek megfelelően a fontosabb feladatköröket jelöli meg, a konkrét feladat- és hatáskörök 
telepítése az ágazati törvények feladata. 
 
A módosítás a főváros és a kerületek között biztosítja a feladat- és hatáskör átadás – átvállalás 
lehetőségét és rendelkezik ezek feltételeiről. 
 
3. A Javaslat rögzíti, hogy törvény végrehajtására a fővárosban azon önkormányzat alkothat 
rendeletet (főváros vagy kerület), melyet a törvény erre felhatalmazott. A Javaslat lehetővé 
teszi, hogy a fővárosi közgyűlés feladatkörében alkotott rendelete végrehajtása érdekében 
felhatalmazást adjon a kerületi képviselő-testület rendeletalkotására. 
 
4. A Javaslat az Ötv. jelenleg hatályos szövegét megtartva biztosítja azt a lehetőséget, hogy 
törvény felhatalmazása alapján a fővárosi közgyűlés rendeletében több kerületre vagy a 
főváros egészére kiterjedő társulás létrehozását rendelje el egyes államigazgatási hatósági 
ügyfajták intézésére. Ennek keretében megvalósíthatók olyan igazgatási megoldások 
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(egyablakos ügyintézés, rövidített határidejű ügyintézés), melyek az igazgatás szolgáltató 
jellegét erősítik és polgárközeli eljárást garantálnak. 
 
5. A Javaslat a gazdálkodás alapelveiről rendelkezik a fővárosi fejezetben. Meghatározza, 
hogy az önkormányzati bevételek a ténylegesen gyakorolt feladat- és hatáskör arányában 
illetik meg a fővárost és a kerületeket.  
A főváros országos szerepkörének ellátásához külön forrásokat biztosít az Országgyűlés. 
 
6. A Javaslat jogállásának megfelelően rögzíti, hogy a főváros egészének érdekeit a fővárosi 
önkormányzat képviseli. A fővárost érintő jogszabályok, kormányzati döntések előkészítésébe 
mind a fővárost, mind a kerületeket be kell vonni. 
A Javaslat tartalmazza továbbá az államigazgatási hatáskörök telepítésének speciális fővárosi 
szabályait is. 
  

A 11. §-hoz 
 

1. A Javaslat nyilvánvalóan csak keretjelleggel tartalmazza az új önkormányzati szinthez 
telepítendő feladat- és hatásköröket. Éppen ezért különösen fontos a regionális hatáskör-
telepítés rendező elveinek rögzítése, valamint a legalapvetőbb, a regionális önkormányzati 
működés szempontjából létfontosságú hatásköri csoportoknak, irányoknak, kereteknek a 
kijelölése. 
 
A regionális hatáskör-telepítés rendező elvei körében a vezérfonal a regionális léptékben 
ellátandó feladat- és hatáskörök regionális önkormányzati szintre telepítése. Ennek érdekében 
a tervezet a helyi közügy Ötv.-beli kategóriáját regionális léptékre alkalmazva fogalmazza 
meg, lényegében megteremtve a regionális közügyek fogalmát. Eképpen a települési 
önkormányzati szinten célszerűen, méretgazdaságosan nem végezhető feladatokat 
főszabályként a regionális önkormányzatoknak kell ellátniuk. 
 
2. A Javaslat a regionális feladat- és hatáskörök címzettjeivel, illetőleg a hatáskörök 
gyakorlásának átruházhatóságával kapcsolatos alapvető szabályokat rögzíti. Hasonlóan a 
többi helyi önkormányzathoz, a regionális önkormányzatok esetében is generális szabályként 
van jelen az, hogy az önkormányzati hatáskörök letéteményese a választott képviselők 
testülete, esetünkben a regionális közgyűlés.  
 
A Javaslat hatáskör átruházásra vonatkozó rendelkezése nem tér el a főszabálytól, viszont 
maga a regionális közgyűlés akként látja jónak, hogy – pl. a saját tehermentesítése céljából – 
meghatározott hatásköreinek gyakorlását (tehát nem a hatáskört!) átruházza valamely 
önkormányzati szervre.  
 
3. A regionális önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározása az új szabályozás 
központi eleme. Ennek révén teljesedhet ki az a minőségi változás, amelyet a regionális 
önkormányzatok létrehozása jelent. Itt nem pusztán nagyobb földrajzi területen működő 
területi önkormányzatokról van szó, hanem olyan új önkormányzati szint bevezetéséről, 
amely bázisa lehet a központi hatalom ésszerű lebontásának: a decentralizációnak. 
 
A regionális önkormányzathoz telepítendők a régió nagy részét, vagy egészét érintő olyan 
közfeladatok (regionális közügyek), melyek közvetlenül kapcsolódnak a térség mindennapos 
életéhez, amelyekben ésszerű módon alakíthatók ki a területi különbségekhez igazodó, eltérő 
megoldások. Ide sorolandók továbbá azok is, amelyek közvetlen befolyással járnak az adott 
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régió fejlődésére. Regionális szinten kell megszervezni azon közszolgáltatásokat is, amelyek 
– figyelemmel a méretgazdaságossági követelményekre is – települési szinten, illetve a 
többcélú kistérségi társulások által hatékonyan nem láthatók el.  
 
A regionális önkormányzat feladat- és hatásköri rendszerének meghatározása során a Javaslat 
az alábbi kiemelt szempontokat vette figyelembe: 

- érdemi, valós decentralizáció; 
- a Helyi Önkormányzatok Európai Kartájában, és az Európa Tanács ajánlásában 

körvonalazott nemzetközi gyakorlat; 
- a régió választópolgáraihoz kapcsolható regionális közügyek köre; 

 
A hatáskör-telepítés rendszerében a feladat- és hatáskörök mozgása jellemzően felülről lefelé 
(vertikálisan az egyes minisztériumoktól vagy országos hatáskörű közigazgatási szervektől a 
regionális önkormányzatokhoz), illetőleg horizontálisan (valamely területi, nem 
önkormányzati szervtől a regionális önkormányzatokhoz) történik. Ily módon meghatározó 
rendező elvként van jelen a decentralizáció – ideértve annak földrajzi értelmezését (azaz 
amikor egy felsőbb közigazgatási szintről egy alsóbb közigazgatási szint felé mozog el a 
feladat), éppúgy, mint tartalmi értelmezését (amikor egy állami szervtől egy választott területi 
önkormányzati szervhez kerül a feladat). 
 
Ugyanakkor természetesen nem minden, regionális szinten értelmezhető feladat- és hatáskör 
lesz szükségszerűen az új regionális önkormányzatoké. Nyilvánvalóan számos 
államigazgatási feladat, hatósági hatáskör tekintetében (pl. adóigazgatási feladatok, 
honvédelmi igazgatási feladatok) nem beszélhetünk regionális helyi közügyről, ezek 
regionális önkormányzati telepítése egyáltalán nem lenne célszerű.  
 
A regionális önkormányzatok feladat- és hatásköri listájának összeállítása nem a jelen törvény 
feladata. Azokat ugyanis – hasonlóan a jelenlegi megyei, illetve települési önkormányzati 
feladat- és hatáskörökhöz – a különböző ágazati törvényekben (pl. területfejlesztési törvény, 
foglalkoztatási törvény, környezetvédelmi törvény) kell meghatározni, ideértve a regionális 
önkormányzati szinten belüli esetleges munkamegosztást is (lásd a következő paragrafusban a 
közgyűlési elnök, illetve valamely regionális tanács sui generis hatáskörére történő 
utalásokat). 
 
Fentiekre tekintettel a regionális önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározása az Ötv-
ben szükségképpen csak vázlatos, keretjellegű. Ugyanakkor a javaslat jól körülhatárolja 
azokat a szakterületeket, ágazatokat, amelyek esetében a regionális helyi közüggyé minősítés 
feltétlenül indokolt, s amely hatáskör-telepítési alapvonások a jövőre nézve kötik az 
Országgyűlésben folyó ágazati törvénykezést. A tervezet szám szerint tizenegy ilyen területet 
nevesít (a területfejlesztéstől a katasztrófa-védelemig). Mindez értelemszerűen nem jelent 
taxációt, csupán a főbb hatásköri irányokat vonja meg. 
 
A fentiekre figyelemmel a Javaslat az alábbi feladatcsoportokat határozza meg a regionális 
önkormányzatok számára: 

- területfejlesztés; 
- fejlesztéspolitika; 
- foglalkoztatás; 
- környezet- és természetvédelem; 
- egészségügy- és szociálpolitika; 
- fogyasztóvédelem; 

 



 27

- turizmus; 
- közlekedés- és útügy. 

 
Utalni kell arra, hogy a Javaslat a fenti feladatcsoportok egy-egy elemét, kulcshatásköreit 
rögzíti, alapvetően azért, hogy az érdemi decentralizáció minimális garanciális elemei az Ötv-
ben is szerepeljenek. Jeleztük, hogy a konkrét hatáskörök meghatározása az ágazati törvények 
feladata. Nem törvényszerű, hogy az adott feladatcsoportba tartozó minden hatáskör a 
regionális önkormányzathoz tartozzon. A regionális közügyek közé nem sorolható, illetve a 
speciális kezelést igénylő ügyek maradhatnak állami feladatok, telepíthetők állami, vagy más 
szervekhez. 
 
A Javaslat által meghatározott feladatcsoportok közül kiemelendő a területfejlesztés. 
Franciaországtól Spanyolországig külföldi hatáskör-telepítési megoldások sora bizonyítja, 
hogy a regionális önkormányzatiság egyik tartóoszlopát a területfejlesztési feladatellátás 
jelenti. Erre is tekintettel a hazai regionalizmus egyik kézenfekvő feladatköre a 
területfejlesztési feladatok ellátásában jelölendő meg. Itt gyakorlatilag egy 1999-től működő 
vegyes típusú (azaz összetételében állami, önkormányzati és civil elemeket egyaránt 
tartalmazó) regionális szervnek, a regionális területfejlesztési tanácsnak a regionális 
önkormányzatba történő teljes inkorporálásáról van szó. Ennek megfelelően a regionális 
önkormányzat gyakorolja – értelemszerűen a szükséges változtatásokkal - a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény által a regionális 
területfejlesztési tanácshoz telepített alábbi feladatokat: 

− a régió társadalmi-gazdasági helyzetének, adottságainak vizsgálata és értékelése; 
− az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban a régió hosszú és középtávú 

területfejlesztési koncepciójának, illetve a régió fejlesztési programjának, továbbá 
ezek stratégiai és operatív munkarészeinek kidolgozása és elfogadása; 

− a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatainak ellátása; 
− pénzügyi terv készítése a fejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
− döntés a programok és alprogramok megvalósításáról; 
− a programok megvalósításának szervezése, finanszírozása; 
− közreműködés a régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 

kezelésében. 
 
A regionális önkormányzati szint megteremtésével létjogosultságát veszíti a területfejlesztési 
tanácsok különálló rendszere. Ezen feladatokat speciális összetételben és szabályok alapján 
működő önkormányzati bizottság látja el a javaslat szerint. 
 
Utaló szabályok szükségesek viszont arra nézve, hogy a területfejlesztési törvényben a 
megyei területfejlesztési tanácsok, illetve a regionális területfejlesztési tanácsok számára 
megállapított feladat- és hatáskörök esetében a jövőben az „ügy ura” a regionális 
önkormányzat közgyűlése, amely ebbéli teendőit a speciális jogkörű bizottsága 
közreműködésével végzi. 
 
A területfejlesztési feladatokhoz értelemszerűen decentralizálni szükséges a kapcsolódó 
pénzforrásokat. Utalni kell arra, hogy az Uniós források jelentős része is régiós szinten 
értelmezhető, használható fel. A források felhasználásának hatékonyságát sokszorozhatja 
meg, ha erről a regionális közügyekért felelős regionális önkormányzat dönt, amely így 
komplex módon gondolkodva határozhatja meg a térség fejlődését. 
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A fejlesztés- és támogatáspolitika regionális önkormányzathoz történő telepítése lehetőséget 
ad arra, hogy az eltérő adottságú régiók igényeihez igazodva szervezhesse a területi 
önkormányzat a feladatköréhez kapcsolódó fejlesztéseket, beruházásokat. A 
vállalkozásélénkítés, a projektgenerálás meghatározó az adott régió gazdasági potenciáljának 
erősítésében, ezzel versenyképességének fokozásában. 
 
E körben – különösen a vállalkozások támogatásánál – nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 
Uniós szabályozást. A közösségi jog ugyan főszabályként tiltja a vállalkozások támogatását, 
de a kivételek három típusát határozza meg. Ezek közül különösen lényegesek a földrajzilag 
lehatárolt területek támogatása, melyek kifejezetten a regionális önkormányzat feladatkörébe 
sorolhatók. Jól működtethetők regionális keretek között e mellett az un. horizontális 
támogatások is (pl. kutatásfejlesztés, kis- és középvállalkozások fejlesztése), hiszen kiválóan 
érvényesíthetők a területi adottságok, ezekhez kapcsolható a vállalkozások fejlesztése. 
 
A foglalkoztatással kapcsolatos feladatkörben való regionális önkormányzati részvétel – 
karöltve a területfejlesztési, illetve a támogatáspolitikai feladatokkal – biztosítja az adott régió 
társadalmi-gazdasági helyzetének alakításában, befolyásolásában való regionális-helyi akarat 
megjelenését.  
 
A közmunkaprogramok a munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyben részesülők 
számára teremtenek munkaalkalmat. Ezek akkor tölthetik be rendeltetésüket, ha figyelembe 
vesszük a területi igényeket, lehetőségeket, az érintettek felkészültségét, összetételét.  
 
A környezet- és természetvédelem témakörében elsősorban két területen (részint a 
környezetvédelmi támogatásokat illetően, részint a hulladékgazdálkodás körében) nyílhat 
lehetőség regionális önkormányzati feladatvégzésre. Ezen túlmenően a Javaslat a környezet- 
és természetvédelmi területi igazgatás regionális önkormányzati kompetenciába utalására 
nézve is tartalmaz rendelkezéseket. 
 
A környezetkímélő gazdasági szerkezet kialakításának ösztönzése, a környezeti károk 
felszámolása, a tájrendezés nem nélkülözheti a területi szempontok figyelembevételét. A 
hulladékgazdálkodás a modern környezeti szempontokra figyelemmel hatékonyan csak 
regionális szinten képzelhető el. A környezetvédelmi szempontból az arra leginkább alkalmas 
területet kell hulladéklerakónak kijelölni és csak regionális léptékben lehet biztosítani a 
szigorú előírások érvényesítését és a hatékonyság követelményét egyidejűleg.   
 
Utalni kell arra is, hogy a környezet- és természetvédelmi igazgatás működését már ma is 
egyfajta adminisztratív regionalizmus jellemzi. Ez is egy adalék ahhoz, hogy e jövőnk 
szempontjából fontos területen van létjogosultsága regionális léptéknek és a regionális 
közügyek regionális önkormányzatokhoz történő telepítésének. 
 
Az egészségügy és a szociálpolitika területén egyes szakosított ellátások (pl. kórházak 
fenntartása) viszonylag nagy léptékben (regionálisan) szervezhetők meg optimális 
üzemmódban, magas szakmai színvonalon. Régóta közismert, hogy az egészségügyben - 
különösen a fekvőbeteg szakellátás területén – fellelhető kapacitás felesleg, a szétaprózódott, 
de széleskörű ellátására berendezkedett intézménystruktúra rendkívül költséges, ugyanakkor a 
források szűkössége akadálya a magas színvonalú ellátásnak. A szakellátásban tehát a 
regionális önkormányzat szerepvállalása méretgazdaságossági szempontból elengedhetetlen. 
Ugyanez a helyzet a szociális szakellátásoknál is. Számos olyan speciális ellátási igény 
mutatkozik (pl. különböző szenvedélybetegségek kezelése, fogyatékosok elhelyezését 
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biztosító intézmények), melyeknél még megyei méretekben sem lehet megfelelő 
hatékonysággal megszervezni a szolgáltatást. Az állampolgárok egészségi állapotának 
javításában egyre nagyobb szerephez juthat a népegészségügy (környezet egészségügy, 
munka és foglalkozás-egészségügy, egészségfejlesztés, egészségnevelés stb.),melyben az 
egészségügyi ágazat álláspontja szerint is fokozni kell az önkormányzati szerepvállalást, e 
területen lehet a legintenzívebb a regionális önkormányzatok feladatellátása. A 
feladatellátáshoz szükséges források decentralizálása e kérdésekben is nélkülözhetetlen. 
 
A fogyasztóvédelem feladati gyakorlatilag valamennyi állampolgárt közvetlenül érintik. 
Ennél fogva az ezzel kapcsolatos tevékenységek mindenképpen beilleszkednek a regionális 
közügy fogalmi körébe. A megfelelő felvilágosító tevékenység, a fogyasztói magatartás 
formálása jól beilleszthető a területi önkormányzás kereteibe, ahogy az ellenőrzési 
tevékenység is áttelepíthető.  
A turizmussal kapcsolatos egyes feladatok már jelenleg is regionális keretekben kerülnek 
ellátásra a regionális idegenforgalmi bizottságok közreműködésével. A turizmushoz kötődő 
szakfeladatok igen szoros kapcsolatban vannak a területfejlesztéssel, illetve a térség gazdasági 
és általános fejlődésével, valamint elválaszthatatlanok a régió adottságaitól. E tényezők 
feltétlenül megalapozzák a turizmus „önkormányzatosítását”, az ide köthető források 
decentralizálását. 
 
Magyarország Európa fejlettebb részéhez történő felzárkóztatásának egyik kulcskérdése a 
közlekedésfejlesztés, az európai színvonalú közlekedési (elsődlegesen vasúti és közúti, 
továbbá ahol ennek van értelme: vízi közlekedési) infrastruktúra megteremtése. 
Értelemszerűen az átfogó, az ország közlekedési „főereit” jelentő, az európai közlekedési 
folyosókhoz tartozó fejlesztések, üzemeltetés, stb. (így például az autópályák, az 
autóközlekedési főutak, továbbá a vasúti fővonalak) az önkormányzati regionalizmus hazai 
bevezetését követően is központi kompetenciában maradnának, azonban a mindezeken kívül 
eső közlekedésfejlesztési feladatok több lehetőséget is kínálnak a regionális önkormányzatok 
részére. 
 
4. A Javaslat szakítani kíván azzal a jelenlegi gyakorlattal, amely a települési és megyei 
önkormányzatok fejlesztéseit, beruházásait támogató pénzeszközök – címzett támogatások, 
céltámogatások – vonatkozásában lényegében minden döntést centralizáltan hoz meg. E 
gyakorlat ugyanis egyfelől szükségtelenül leterheli az Országgyűlést és az érintett 
kormányzati tényezőket, másfelől pedig a döntéshozatal túlzott és nem kívánatos 
átpolitizáltságát eredményezi. Mindezeket elkerülendő a tervezet a települési önkormányzatok 
e jogcímeken történő támogatásával kapcsolatos döntéshozatalt, a rendelkezésre álló 
fejlesztési pénzek régión belüli elosztását a regionális önkormányzatokhoz telepíti. 
 
5. A Javaslat a regionális közgyűlés bizottsági szervezetére vonatkozó szabályok között 
rögzíti, hogy a közgyűlés mely kötelező bizottságokat hoz létre. A kötelezően létrehozandó 
bizottságok mellett a törvény további bizottságok megalakításáról is dönthet. A Javaslat a 
bizottsági rendszer kialakítása során csupán nevesíti a közgyűlés bizottságait, ezzel azonban 
orientálja is a jogalkotót arra, hogy a bizottságok feladatait mely körben állapítsa meg. Így a 
regionális közgyűlés kötelezően területfejlesztési, idegenforgalmi, gazdaságfejlesztési, 
regionális, operatív programot ellenőrző, valamint munkaügyi feladatokat ellátó bizottságokat 
hoz létre. A bizottságok feladat- és hatáskörének az Ötv.-ben való rögzítése szükségtelen, 
azok feladat- és hatáskörét az ágazati törvényeknek kell megállapítaniuk.  
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A Javaslat biztosítja a társadalmi-gazdasági élet szereplőinek a regionális bizottságok 
munkájában való részvételét. Így nevesíti különösen a munkáltatók, a munkavállalók, a 
lakossági önszerveződési közösségek képviselőit és természetesen a települési 
önkormányzatok érdekeinek a megjelenítését is. A Javaslat e résztvevők számára tanácskozási 
jogot biztosít, a tanácskozási jog biztosítására vonatkozó eljárási szabályok megállapítását 
külön törvény hatáskörébe utalja. Ez azért indokolt, mivel a bizottságok összetétele, az 
érdekképviseletek véleményének megjelenítése eltérő eljárási szabályokat igényelhet az Ötv. 
bizottsági működéséhez képest. Döntéseiről a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott keretek között be kell számolnia a regionális közgyűlésnek.  
 
A bizottság feladatkörei általában származékosak, a közgyűlés által átruházott feladat- és 
hatásköröket látja el. Az Ötv. általános rendelkezéseihez hasonlóan a Javaslat lehetővé teszi 
azonban, hogy a bizottság önállóan döntsön a törvény által hatáskörébe utalt ügyekben. E 
feladatokat a Javaslat az ágazati törvények feladat- és hatáskörébe utalja.  
A Javaslat lehetővé teszi, hogy a regionális közgyűlés döntései előkészítésére, az általa 
meghatározott egyéb feladatok meghatározására tanácsnokot választhasson. A Javaslat 
rögzíti, hogy a regionális közgyűlés bizottságának az elnöke tanácsnok.  
 
6. A Javaslat a regionális önkormányzat hivatalára vonatkozóan eltérő szabályokat állapít meg 
a polgármesteri hivatalra vonatkozó rendelkezésekhez képest. Rögzíti, hogy a hivatalt a 
regionális főjegyző vezeti, amely számára törvény és kormányrendelet állapíthat meg feladat- 
és hatásköröket az államigazgatási ügyek tekintetében. A Javaslat nevesíti a főjegyző egyes 
feladatait: a regionális önkormányzat szervei törvényes és szabályszerű működésének 
biztosításán túl gondoskodik a döntések szakmai előkészítéséről, a hivatal feladatkörébe 
tartozó végrehajtási feladatok ellátásáról. A feladatellátás ellenőrzését biztosítja a Javaslatnak 
az a rendelkezése, hogy a regionális főjegyző a feladatok végrehajtásának eredményéről be 
kell hogy számoljon a regionális közgyűlésnek.  
 
A regionális önkormányzat által ellátott helyi közügyek nagyságrendje, azok összetettsége 
indokolja, hogy a regionális hivatal szervezeti tagozódására a Javaslat sajátos szabályokat 
állapítson meg. Ezért rögzíti a Javaslat, hogy a regionális hivatal belső szervezeti egységként 
működő igazgatási szervekre (igazgatóságokra) tagozódik. Az igazgatóságok által ellátott 
államigazgatási feladatok esetén a Javaslat rögzíti, hogy a feladatot megállapító szervnek 
gondoskodnia kell a feladat ellátásához szükséges (pénzügyi és vagyoni) feltételek 
biztosításáról.  
 
Az igazgatási szervet az igazgatóság vezetője irányítja, akit a közgyűlés nevez ki határozatlan 
időre. Az igazgatási szerv vezetője feletti munkáltatói jogokat – a kinevezés, felmentés, 
fegyelmi jogkör gyakorlása kivételével – a főjegyző gyakorolja. A Javaslat szerint az 
igazgatóság részletes feladat- és hatáskörének megállapítása az ágazati jogszabályok 
felülvizsgálatával az egyes minisztériumok feladata, amelyet a regionális közgyűlés feladatai 
áttekintésével összhangban szükséges elvégezni. 
 
7. A Javaslat rendelkezik a regionális közgyűlés, valamint a regionális közgyűlés feladatkörét 
érintően egyéb önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek együttműködésének 
szabályairól. A Javaslat külön nevesíti az önkormányzati, gazdasági és társadalmi élet 
résztvevőit. Az együttműködés e formája eltér a régió közgyűlése által választott testületi 
szervek munkájában való részvételtől, lehetőséget biztosít arra, hogy a közgyűlés a 
sajátosságokhoz mérten állapítsa meg az együttműködés formáit. A Javaslat lehetőséget 
biztosít a regionális közgyűlésnek arra, hogy saját pénzeszközökkel és egyéb más gazdasági 
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típusú ösztönzőkkel segítse a települési önkormányzatok munkáját. Ez nem jelent függőségi 
viszonyt az önkormányzati szintek között, mivel a javaslat e támogatások nyújtásának 
feltételeit megállapodásban rendeli szabályozni.  
 
8. A Javaslat rögzíti, hogy a regionális önkormányzat székhelyét az Országgyűlés jelöli ki. 
Lehetőséget biztosít arra, hogy a közgyűlés a régió sajátosságait figyelembe véve, szervezeti 
és működési szabályzatában társszékhelyet jelölhessen ki.  
 

A 12 -14. §-hoz 
 

1. Az önkormányzati bevételek felsorolásában helyet kell kapjanak a támogatásértékű 
bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök) és az Európai uniós támogatások. A 
regionális önkormányzatok újraelosztó szerepet kapnak a települési önkormányzatok 
fejlesztési típusú támogatásában, ezért e források is külön kerülnek nevesítésre a települési 
bevételek között. Kikerülnek a felsorolásból az átvett pénzeszközök, mivel ezek részét 
képezik a 82.§ szerinti saját bevételeknek. 

 
2. A helyi adók kivetésének joga kiterjed a regionális önkormányzatokra is. E mellett 
megteremtődik annak a lehetősége is, hogy a helyi önkormányzatok adóigazgatási feladataikat 
ne csak saját hivatalon keresztül lássák el. 
Általánosabb megfogalmazást kapnak az önkormányzatok saját bevételét képező bírságok, 
lehetővé téve, hogy külön törvény bővítse körüket. 
 
3. A központi költségvetési hozzájárulások és támogatások a regionális önkormányzatokat is 
megilletik, ezért a „települési önkormányzat” helyett a „helyi önkormányzat” fogalom 
használata szükséges. 
Külön bekezdésbe és pontosításra kerül a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásba bevont 
forrásainak köre. 
 
4. Megmarad az Országgyűlés hatáskörében a társadalmilag kiemelt célok meghatározásának 
és egyedi önkormányzatonkénti támogatásának lehetősége. A regionális önkormányzatok 
kapnak forrást és döntési jogkört az Országgyűlés által meghatározott körben működési és 
fejlesztési célú támogatásokra. Emellett dönthetnek további célok pályázat útján történő 
támogatásáról. 
 
5. Összhangban a 85-86. §-okkal okafogyottá vált itt a címzett támogatások nevesítése, az új 
rendelkezés megteremti a többcélú kistérségi társulások forrásrendszerét. 
 
6. A működési kiegészítő támogatásra továbbra is csak a települési önkormányzatok 
jogosultak. Egyértelműen meghatározásra kerül, hogy a normatív hozzájárulások és 
támogatások nem mérsékelhetőek év közben. 

 
A 15-16. §-hoz 

 
A módosítás tartalma részben technikai jellegű. Követve az Alkotmány módosításának 
megoldását, a „megyei” szövegrész helyébe „regionális”, a „megyék” szövegrész helyébe 
„régiók” szöveg lép.  
A megyei jogú város, mint településtípus megszűnése és az új településkategória, a nagyváros 
megjelenése teszi szükségessé, hogy a törvény megadja a nagyvárossá nyilvánítás alapvető 
feltételeit. 
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A 17-20. §-hoz 
 
Az Alkotmány módosítása az Alkotmánnyal ellentétesen működő képviselő-testület 
feloszlatásának hatáskörét az Alkotmánybírósághoz telepíti. A módosítás ezt a megoldást 
vezeti át a hatályos törvényszövegen. 
Ugyancsak az Alkotmány módosítása indokolja azt, hogy „a belügyminiszter 
közreműködésével” szövegrész helyébe „a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
közreműködésével” szöveg, „a megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe „a 
területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetője” kerül. 

 
A 21. §-hoz 

 
A Javaslat az 1. §-ban rögzített szabályokat kiegészítve tartalmazza, hogy a miniszter 
rendeletben állapítja meg az államigazgatási feladatokat ellátó szervek szakmai szabályait, és 
ellenőrzi azok érvényesülését.  

 
A 22. §-hoz 

 
A Javaslat szerint a közigazgatási hivatal költségvetési szerv. Feladata a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, a hatáskörébe utalt egyéb állami feladatok 
ellátása. A közigazgatási hivatalok szervezetét, illetékességét és a működésükre vonatkozó 
részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. 

 
A 23-26. §-hoz 

 
A Javaslat a regionális önkormányzatok felállításával kapcsolatos technikai jellegű 
módosításokat tartalmazza. A javasolt hatáskör-telepítési elveknek megfelelően az 
ágazatoknak a külön törvények módosításával kell a regionális önkormányzat feladataira, 
szervezetére és működésére vonatkozó sajátosságoknak megfelelően a módosításokat 
elvégezniük.  
 

A 27. §-hoz 
 

A Javaslat rögzíti, hogy a regionális önkormányzat a megye jogutódja, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezés, tulajdon tekintetében. 
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