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1.Bevezetés

Szakdolgozatom
igazgatás történelmének
törvény

témájául a közigazgatás kialakulását,

felkutatását, illetve az 1990. évi és a 2012. évi önkormányzati

összehasonlítását

államalapítástói

ezen belül is a kalocsai

választottam

kalocsai

a török időkön át, az 1848-49-es

viszonylatban.
forradalom

továbbá az 1956-os forradalmon és a tanácsrendszeren

Egészen

az

és szabadságharcon,

keresztül bemutatva azt, hogy

hogyan is alakult ki Kalocsának a mai önkormányzati igazgatása.

Ennek a témának a kutatását azért tartom fontosnak, mivel egyrészt kalocsai
szánnazásom

miatt a szülőföld

történetének megismerése

sokat jelent, másrészt pedig

szeretnék egy átfogó képet adni arról, hogy milyen változások következtek

be az új

önkormányzati törvény bevezetésével Kalocsán.

Munkámhoz,
Igazgatójától,
Tomori

kutatásaimhoz

Kalocsa Város Jegyzőjétől,

Pál Városi és Főiskolai

folyóiratot,

sok segítséget kaptam a Viski Károly Múzeum

monográfiát

a Kalocsai Főszékesegyházi

Könyvtár

biztosítottak

dolgozóitól;

Könyvtár és a

számos értékes irodalmat,

részemre és persze sok-sok érdekes történettel

gazdagítottak.
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II.Igazgatás és közigazgatás megjelenése, kialakulása Magyarországon

Llgazgatás afeudális államfejlődés tükrében
A magyar igazgatás igen régi múltra tekint vissza. Már az államalapítás korában
is megjelentek

olyan feladatok, amiket központilag

kellett ellátni, azaz az uralkodó

irányításával szervezni egységeket, melyek ellátják a korabeli igazgatási tevékenységet,
mint például a védelmi funkciók. I. István uralkodása (1001-1038)

alatt kiépítette a

vármegyei rendszert és ezáltal az egész ország termetét uralma alá vonta. "A vármegye
a legrégibb közigazgatási
~ igazságszolgáltatási,

és önkormányzati

szervünk, amelynek nemcsak igazgatási,

hanem politikai, alkotmányos funkciói is voltak."! A vármegyék

bázisát az egyházmegye szervezete adta.

1232-ben
következtében
mivel

kiadott

kehidai

oklevél

elindította

azt

a folyamatot,

a királyi vármegye a nemesség önkormányzati

ettől

kezdve

igazságszolgáltatás

a

megyei

nemesség

számára

egységévé

biztosítva

volt

aminek
alakult át,

az

önálló

gyakorlata. Túl nagyok voltak ezek a területek ahhoz, hogy egy

személy (ispán, alispán) lássa el a feladatokat, ezért járásokra szétosztották őket. Ezen
felül még voltak kiváltságos területek (például: jász-kun és hajdú kerületek), valamint
jelen voltak a katonai határőrvidékek is.

A 15. századtól
hatalom képviselete.

az ispáni funkció kettéválik,

A megyékben

ezért választottak

fő feladatuk

már a központi

alispánokat,

akik a tényleges

területi feladatokat látták el, azaz a korai önkormányzati
megyénként
"A

4-4 szolgabírót választottak, akik ezeket a területi alegységeket vezették.

megyék

rendelkeztek.
keretében

igazgatást. A járások élére

igazságszolgáltatási,
Erejüket

a felsőbb

felfiiggeszteni."

mutatja,

rendeletalkotási,
hogy joguk

kormányzati

igazgatási,

adóztatási

volt az ellenőrzési

rendelkezéseket

felülvizsgálni,

jogokkal

és ellenállási

jog

végrehajtásukat

2

1 Pálné

Kovács Ilona: Helyi konnányzás Magyarországon. Budapest-Pécs, Dialog Campus Kiadó, 2008.
115. oldal
2 Finta István-Pálné
Kovács Ilona-Pfeil Edit: Közigazgatási alapok. Budapest, UNIÓ Lap-és Könyvkiadó
Kereskedelmi Kft., 2001. 78. oldal
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A törökök 1541-ben elfoglalták
mint másfél

évszázados

Budát és megkezdődött

megszállása.

Magyarország

több,

Ebben az időben nem volt sajátos magyar

igazgatás, mivel mindenhol a hódító nép emberei és szervei voltak megtalálhatók,

ők

irányították az országot saját szokásaik szerint. Ez az uralom a 17. század végéig tartott,
mert ekkor végleg

sikerült

kiűzni

a törököket

az országból.

Innentől

Habsburg

irányítással megkezdődött az ország helyreállítása a háború után.

A felvilágosult abszolutizmusig
el, mint például
intézése.

az iskolarendszer,

Mária Terézia uralkodása

az alapvető közszolgáltatásokat
árvaházak,

kórházak

(1740-1780)

működtetése,

idején a vármegye

szegényügyi feladatokat vállalt önként; a közegészségügyi

az egyház látta
szegényügy

csak bizonyos

és járványügyi

igazgatást a

vármegyei tiszti főorvoson keresztül végezte, továbbá- gyámügyi feladatokat is ellátott.3

2.A polgári közigazgatás
Az 1848-49-es

forradalom

és szabadságharc

l ..Az első felelős kormánv tagjai

idején jelentős változások alakultak ki a közigazgatás
területén.

Területi

közigazgatás

egységessé

vált.

Mivel az elvégzendő feladatok száma egyre nőtt, így
az apparátust is bővíteni kellett mellé, mind ehhez
pedig szükség volt a törvényesség
elvének

betartására

kormányt

is.

az 1848-as

mely tulajdonképpen

A ki egyezést

és hatékonyság

Létrehozták

alkotmányreform

(1867) követően

keretében,

megalkották

(a továbbiakban:

XVIII. tc.-et, melyek átfogó jelleggel
Az 1886-os közigazgatási

törvényhatóságokról

magyar
"-"-"'------~--

•.•...•••••

arra szolgált, hogy a királyi hatalmat korlátozza."

1870. évi XLII. törvénycikket

közigazgatást.

a

a köztörvényhatóságokról

tc.) és a községekről

szabályozták

szóló

szóló 1871. évi

a vármegyei, járási és községi

reform keretén belül jelentős törvénycikk

szóló 1886. évi XXI. tc., mely meghatározta

a közigazgatás

3 Hoffman István: Önkormányzati
közszolgáltatások szervezése és igazgatása. Az elmélet és a gyakorlat
tükrében. Budapest, Elte Eötvös Kiadó, 2009. 87. oldal
4 Finta-Pálné-Pfeil,
2001,80. old.

3

a

9

••

,

kereteit. Kimondta,
nagyobb

járások.

törvényhatósági

hogy a vármegye járásokra
Azok

jogú

a városok,

városi

amik

rangot,

tagolódik

és kerületekből

igen jelentősek

és mindemellett

voltak

állnak a

megkapták

azonos jogállást

a

élveztek

a

vármegyékkel.
A másik jelentős törvénycikk a községekről szóló 1886. évi XXII. tc., amely lehetőséget
biztosított az államigazgatáson belül a térszerkezet alakítására.

A dualizmus idején a vármegye kültisztviselőjének,

5

a főszolgabírónak volt meghatározó

szerepe az ellátások nyújtása terén. A kornak a jellegzetessége,
volt a közigazgatás

hogy nem a település

alapvető helyi egysége, hanem a járás. A hatósági feladatok a

"telepűléseken többnyire olyanok voltak, amik nem igényeltek különleges szaktudást. A
főszolgabírónak

elsősorban rendészeti feladatai voltak.6

3.A Horthy-korszak
2. Horthy Miklós

A Horthy-korszak

idején

állami, valamint önkormányzati
világháború

az igazgatás

szakigazgatásra.

idején azonban a dekoncentrált

már

szétvált

A 1. és a II.

közigazgatás

nyert

teret, mivel az önkormányzati jogok a megyékben, városokban és
a községekben

7

A háborúk miatt elsősorban

közszolgáltatásokra

fektettek nagy hangsúlyt

egyaránt kiürültek.

az egészségügyi

(például: közkórházak építése, járványügy, közegészségügy).

4.A II. világháború után, a tanácsrendszertg
A II. világháborúban
némi változással

elszenvedett vereség után a polgári korszak jogszabályai

ugyan, de hatályban maradtak. A főszolgabíró

járási főjegyző elnevezés került bevezetésre,
egységes

államrendőrséget

szerveztek.

felszámolták

a csendőrséget

Ezeken kívül jelentős

egészen a kommunista diktatúra kiépüléséig.

8

Hoffman, 2009., 90-91.old.
6 Hoffman, 2009., 96.old.
7 Pálné, 2008, 121-122. old.
8 Hoffman, 2009.,101.
old.
5

4

elnevezés helyett a

változás

és helyette
nem történt

S.A szavjet típusú tanácsrendszer
A szocialista rendszerben az állami igazgatás jogszabályi

alapjait az 1949. évi

XX. törvény, azaz az Alkotmány fektette le, melynek eredeti szövege kimondja: "az
államhatalom helyi szervei a megyei tanács, a járási tanács, a városi tanács, a községi
tanács, a városi kerületi tanács.,,9

"A helyi
biztosítják

tanácsok

a dolgozók

államhatalom

munkájukban

tevékeny

részvételét,

helyi gyakorlásában.t''"

ágak megosztását,

szükségesnek

csúcsán a minisztertanács

közvetlenül

a lakosságra

kezdeményezését

támaszkodnak,

és ellenőrzését

az

A lenini állammodell nem ismerte el a hatalmi

látta a centralizált állami irányítást. A közigazgatás

állt, alatta nagyszámú minisztériummal

és országos hatáskörű

szervvel. A parlament működése formális volt, igen ritkán ülésezett. Államfői funkciót
az elnöki tanács töltötte be széles jogkörrel.

II

5.1. Az első tanácstörvény (1950. évi 1 törvény)
Az első tanácstörvény,

me ly a helyi tanácsokról szóló

3. 1. Tanácstv. közigazgatási
struktúrája

1950. évi 1. törvény volt, felszámolta a városok, megyék és a
községek önkormányzatiságát.

Létrehoztak

egy "hierarchikus

területi irányítási rendszert.v' ' Ettől kezdve nem voltak saját
anyagi eszközeik, mert beépült a tanácsi költségvetés az állami
költségvetési
megváltoztatta

rendszerbe.
az

ország

Mindemellett
területi

a

beosztását

tanácstörvény
úgy,

hogy

létrehozta a fővárosi tanácsot, illetve a 19 megyei tanácsot a korábbi székesfőváros, a 7
törvényhatósági

város és a 25 vármegye helyébe. A járásokban önálló járási tanácsokat

alakítottak ki. 13"A tanácsok egymással alá-fölérendeltségi

viszonyban álltak.,,14

91949.

évi XX. törvény, Alkotmány, 30.§ (1) bekezdés
évi XX. törvény Alkotmány. Idézi: Csizmadia Andor: Bürokrácia és Közigazgatási
Magyarhonban. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979
11 Pá1né, 2008, 122. old.
12 Pálné, 2008, 123. old.
13 Hoffman, 2009,12.
old.
14 1950. évi 1. törvény a helyi tanácsokról,
1O.§ (3) bek.
101949.
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Reformok

,

Az előbb említett tanácsok legfontosabb szervei a végrehajtó bizottságok voltak.
Ezek kettős alárendeltségben

működtek,

mivel a saját tanács és a felettes tanácsi

végrehajtó bizottság is felügyelte őket, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy törvényességi
felügyeletet

láttak

el. "A végrehajtó

bizottságnak

a tanácsülések

közt

általános

helyettesítési jogköre volt, a tanács két ülése közt egyedi döntéseket vonhatott magához
és szabályrendeleteket

alkothatott.

,,15

5.2. A második tanácstörvény (1954. évi X törvény)
A második tanácstörvény,

mely a tanácsokról szóló 1954. évi X. törvény volt,

nem hozott jelentős változást, csak bizonyos korrekciókra került sor. .Következetesen
elhatárolta egymástól a tanácsi szervezet különböző

ágait, azaz a tanácstestületeket,

mint az államhatalom helyi szerveit, a végrehajtó bizottságokat, mint az államigazgatás
általános hatáskörű szerveit, és a speciális hatáskörű szakigazgatási
kettős

alárendeltségben

müködtek.t''"

A törvény

kiemelte

szerveket, amelyek

a városokat

a járások

illetékességi köréből és besorolta őket a járási és a megy ei jogú város kategóriáiba.

5.3. A harmadik tanácstörvény (1971. évi 1 törvény)
4. Kádár János

Ez az időszak
államban.

Nemcsak

bevezetésre
törvényt
jelentősebb

reformokat
gazdasági,

kerültek.

is alkottak.

1972-ben

jellegét

új

jelentkezett
IS

önkormányzati és államigazgatási

a magyar

hanem

Természetesen

változásként

önkormányzati

hozott

JOgI reformok

ügyészségi

elismerték,

is

és bírósági

a téma
az,

szocialista

szempontjából

hogy

a tanácsok

népképviseleti-

szerveknek mondták ki őket.17

A tanácstestületek kettős alárendeltsége megszűnt és ezzel együtt

15 Verebélyi Imre: A tanácsi önkormányzat.
Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987, 432
oldal
16 Vass György: A megye közjogi helyzetének alakulása a királyi vármegyétől a modem területi
önkormányzatig (1. rész). Magyar Kőzigazgatás, 2006/6, 22. Idézi: Árva-Balázs-Balla-Barta-Veszprémi:
Helyi önkormányzatok. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012
17 1971. évi 1. törvény a tanácsokról 2. § (1) bekezdés
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,

bővült a hatáskörük

is melyhez az önálló gazdálkodás

kapcsolódott.

A járás területi

egységként fennmaradt, de a járási tanácsot eltörölte a Ill. tanács törvény. Ismét a járás
lett a megye igazgatási területe, járási tanácsoknak ettől kezdve járási hivatal a nevük.

A törvény kimondja, hogy a lakosság alapfokú művelődésügyi,

egészségügyi és

szociális szükségleteit kielégítő intézményeket a helyi tanács hozza létre, valamint fenn
is tartja azokat. Az alábbi feladatok részletes felsorolását a tanácstörvény

végrehajtási

rendeletében találhat juk meg, mely kimondja: "a községi és nagyközségi tanács köteles
biztosítani

az óvodai, az általános

fogorvosi,

a bö1csődei és a község lakosságát

~ ingatlankezelést-és

fenntartást,

iskolai,

a közművelődési,

a körzeti

érintő egyéb szociális

a zöldterület-gazdálkodást,

orvosi,

a

ellátást,

az

az út-és hídfenntartást,

a

közvilágítást, a köztisztasági feladatok ellátását, a temetőfenntartást,

valamint azoknak a

közösségi szükségleteknek kielégítését, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal.,,18

6.Rendszerváltás
5. Önkormányzati választások

A szocialista rendszer hosszú éveken át fenn
tudott maradni,
hogy

amit részben

az állampolgárok

jólétet

biztosítani

fenntartásához

annak köszönhetett,

számára

tudta.

Ennek

jelentős

a viszonylagos
a rendszernek

pénzügyi

háttérre

a
volt

szükség, mely az 1980-as évek közepétől már nem volt korlátlanul biztosított. Ennek
következtében
demokratikus

politikai

reform

országgyűlési

jelent

választásokat

meg

és

1990-re

szerveztek.

ennek

eredményeként

Az Országgyűlés

elfogadta az

1990. évi LXV. törvényt (a továbbiakban: Ötv.), mely az önkormányzatokról
törvény

által a helyi

közigazgatási

rendszerré

önkormányzatok

létrehozásával

szólt. Az e

az államigazgatási

alakult át. Ennek két fő pillére az államigazgatás

önkormányzati igazgatás volt. 19

18
19

1111971. (111.31.) Konn. sz. rendelet a tanácstörvény végrehajtási rendelete 15.§ (1) bekezdés
Hoffman, 2009, 129-l30. old.
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rendszer
és az

7.A magyar közigazgatás szervezete
Ahhoz, hogy átláthatóvá
belül, hol is helyezkedik
államigazgatásról.

váljon számunkra,

el az önkormányzati

Röviden

bemutatnám

hogy a közigazgatás

igazgatás,

milyen

is

rendszerén

ehhez szót kell ejteni az
összességében

a

magyar

közigazgatás szervezete, néhány gondolat az államigazgatási alrendszerről, ezt követően
pedig az önkormányzati igazgatásról.

7.1.AUamigazgatási a/rendszer
,Az

államigazgatási

feladat-vagy

alrendszer

voltaképp

egy olyan rendszer,

mely államigazgatási

hatáskört lát el a kormány irányítása alatt. Az önkormányzati

igazgatás

ezzel szemben azt foglalja magába, hogy a helyi közügyeket a helyi önkormányzatok
jogszabályi keretek között igazgassák saját hatáskörükben.

Az önkormányzati

igazgatás

esetében csak területi és települési szintet különböztetünk

meg, míg az államigazgatási

alrendszer es etén van:
központi

szint:

kormány,

Miniszterelnökség,
bizottságok,
működő

kormány

bizottságok,

kormánybiztos),
központi

munkáját

kabinetek,

minisztériumok,

közigazgatási

szervek

segítő

tárcaközi

szervek

(például:

bizottságok,

egyéb

nem minisztériumi

formában

(kormányhivatalok,

központi

hivatalok), autonóm jogállású központi közigazgatási szervek, önálló szabályozó
szervek
területi szint: területi államigazgatási
Megkülönböztetünk

általános

szervek, más néven dekoncentrált szervek.

hatáskörű

megyei kormányhivatalokat,

melyek

jogszabály alapján bármely államigazgatási ügyben eljárhatnak, illetve vannak a
speciális hatáskörű

dekoncentrált

szervek, amiknek

a tevékenysége

egy-egy

szakigazgatási ágazatot, szűkebb szakterületet ölel át
helyi szint: területi

államigazgatási

szervek helyi szervei

főldhivatalok, kirendeltségek, ügyfélszolgálatok,

A közigazgatás
valamint

csúcsán a kormány helyezkedik

irányítja,

igazgatja

és koordinálja

(például:

körzeti

területi irodák), jegyző

el, kormányzati tevékenységet
a közigazgatási

végez,

szervezetrendszert.

A

központi szint alatt a területi szint helyezkedik el, majd a rendszer legalján pedig a helyi
szintet találhat juk.
8

,

7.2.Önkormányzati igazgatás a/rendszer
7.2.1.A megyei önkormányzat
A közigazgatás másik nagy alrendszere az önkormányzati igazgatási rendszer. Itt
nem alakult ki a központi
szintet különböztetünk

szint, mint az államigazgatási

alrendszemél,

csupán két

meg: területi és települési szint. A területi szinten találhatók a

területi önkormányzatok,

más néven ezeket nevezik megyei önkormányzatoknak.

Ezek

jogi személyek, a közgyűlés látja el a feladatait, illetve hatáskörét. A közgyűlés elnökét
a megbízatás
szavazással.
~ testületek

időtartamára
A közgyűlés

és

a

előkészítésében,

közül

saját tagjai

választja

egyben a képviselő-testület

tisztségviselők

mögött,

akik

illetve a döntések végrehajtásának

megyei önkormányzatnál

meg

a közgyűlés

is. Hivatali

segítenek

a

titkos

apparátus

döntések

áll a

szakmai

szervezésében és ellenőrzésében.

A

megtalálható még a jegyző, akit a közgyűlés elnöke nevez ki

határozatlan időre. A jegyző javaslatára szintén a közgyűlés nevezi ki az aljegyzőt is.

A megyei önkormányzatok
ellátni, melyekre
feladatokról,

a települési

közszolgáltatások

azokat a törvényben

önkormányzatok
biztosításáról

előírt feladatokat

nem kötelezhetők.
van

területére, vagy annak nagy részére kiterjednek.

szó,

amelyek

kötelesek

Elsősorban

olyan

a megye

egész

A kötelezően előírt feladatokon

túl

lehetnek önként vállalt feladatai is, melyhez bevételi támogatást nyújt az állam. Csak
azon feladatok

közül lehet választani,

amelyeket jogszabály

nem utalt más szerv

kizárólagos feladat-vagy hatáskörébe és ezeknek a gyakorlása a megye által képviselt
városok és községek érdekeit nem sérti.2o
7.2.2.A települési önkormányzat
A települési önkormányzatok
ki, nincsen központjuk,
azonos
változóak

jogokkal
annak

a nevükből is adódóan mind helyi szinten épültek

ezért egymással

mellérendelt

és kötelezettségekkel.
tekintetében,

hogy

Természetesen
községről,

kerületeiről beszélünk-e.

20

viszonyban
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városról,

állnak, többnyire

a feladat-és
vagy

hatásköreik

a fővárosról

és

A települési
közügyek

önkormányzatok

saját hatáskörben

további jellemzője,
történő

szabályozása

hogy joga

és kötelezettsége

és igazgatása.

a

Ennek azért van

jelentősége, mert így a lakosság közvetlenül bele tud szólni a helyi igazgatásba az általa
közvetlenül választott képviselő-testületen

keresztül. Tulajdonképpen

a lakosság akarata

ezen szerven keresztül jut érvényességre.
A települési önkormányzatok különböző szervekből és tisztségviselőkből
mint például az imént már említett képviselő-testület,
polgármester, az alpolgármester,

a képviselők,

állnak,

a bizottságok,

a

a jegyző (ide tartozik, de neki államigazgatási jogköre

van), a társulások, kistérségi társulások, illetve az e mögött álló hivatal.
Az

Ötv.

szerint

vannak

kötelező

és szabadon

választható

feladatai

önkonnányzatoknak.

Kötelező feladatai elsősorban az egészséges ivóvízellátás,

közutak fenntartása,

közvilágítás,

nevelés,

egészségügyi

kisebbségek

jogainak

köztemető

és szociális
biztosítása

fenntartása,

alapellátás,

az
helyi

általános iskolai oktatás és

óvodai nevelés,

nemzeti

stb. Az önként vállalt feladatokat

és etnikai

csak a kötelező

feladatok elvégzése után lehet vállalni, amennyiben marad rá elég idő, pénz, energia.
Az önkormányzat

a gazdálkodását

saját vagyonából,

saját bevételeiből,

átengedett

központi adókból és állami támogatásokból fedezi.

III.A kalocsai önkormányzati igazgatás előzményei, múltja

1.Az Árpád-kortál
Kalocsa

kialakulása

a török megszállásig

a római kori időkre tehető. Ekkoriban

egy szláv nép

lakhatott ezen a területen, melyet a magyarok itt találtak a honfoglaláskor.

A Kalocsa

elnevezés is erre utal, mivel ez egy szláv eredetű név, melynek alapja a szláv Kaluzsni
szó, ami ingoványos vidéket, sárközt jelent. Kalocsa és környéke a honfoglalás

után

Árpád vezér családi birtoka volt, jelentős hellyé vált és Szent István ezért tette érseki
székhellyé.
Várhellyé

Az 1009. évi oklevelében
csak 1247-ben

vált, amikor

Szent István civitasnak

(városnak)

IV. Ince pápa kiadta utasításban,

nevezte.
hogy a

fontosabb, illetve nagyobb helyeket erősítsék meg az országban. Kalocsa fénykora a 15.

10

,

századra tehető, amikor a solti székbe beleolvadt a hontokai szék és ezáltal Kalocsa
várnagyjai egyben alispánjai voltak a solti széknek is.21

A középkorban Solt vármegye nem volt egységes egész, mivel két nemesi szék,
melyek önálló bíráskodási

és közigazgatási joggal voltak felruházva is ide tartoztak.

Ezek voltak a sárközi szék (a kalocsai érsek nemes jobbágyainak
szék (a szekszárdi apátság nemes jobbágyainak

hontnokai) és a fajszi

fajszi széke). A fajszi székhez az alábbi

települések tartoztak: Halom, Bátya, Bék, Nádudvar, Pálfőlde, Éld, Szatmár, Halászi,
Varajt egy része, Malomér és Fajsz; a sárközi székhez pedig: Kalocsa, Foktő, Uszód,
Szentbenedek,

Nádasd, Kara, Rend, Tövend, Nána, Varajt, Kozmó, Zasztó, Drágszél,

~Presztelek, Hontoka, Szentistván, Miske, Solt, Bogyiszló és Nátka.22

2.A török megszállás Kalocsán
Kalocsát

a törökök

1529. augusztus

15-én foglalták

el. A megszállás

éveiben még nem sikerült kiépíteni a magyarországi török adminisztrációt,
csak

kisebb

terményadó kat gyűjtöttek

első

ezért ekkor

be.
6. Dervis bég a lován

Majd 1543-ra kiépült a török adminisztráció a
Duna-Tisza

közén

szandzsákbég
központja

Dervis
a

szandzsákhoz

Az

IS.

első

szegedi

bég volt, uralkodásának

szegedi

vár

lett.

Ehhez

tartozott a korábbi Bodrog, Bács,

Csongrád megye és a Fejér megyéhez
Solt

szék

területe

tulajdonképpen
közigazgatási

a

is. Kalocsa

tartozó

és környéke

a szegedi szandzsák egy kisebb
egysége (törökül: náhijéje) lett, ez a magyar járásokhoz hasonló lehetett.

Az adókat évente kétszer,
javadalomkezelője

Szent György és Szent Márton napján a szandzsákbég

szedte be. Kalocsa város igazgatását a vár kormányzója

(törökül:

dizdar) vezette. Katonai és polgári hatáskörrel is rendelkezett. Helyettesét kiájnak vagy
kethüdának nevezték. Bírói, elnökölési, hitelesítési és közjegyzői feladatokkal a török

21 Dr. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye II.
Budapest, Légrády Testvérek Könyvnyomdája, 1909.522-523. oldal
22 Romsies Imre: Kalocsa és Vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, Kalocsai
Múzeumbarátok köre, 2006. 2. oldal
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bírót (kádit látták el). A török uralom 148 évig tartott Kalocsán, melynek 1686. október
13-án Lotharingiai Károly főherceg csapatai vetettek véget. 23

L

L
L
L

L

3.1686 és 1848 közötti időszak
A török kiűzését követő években a város legfontosabb

feladata volt, hogy a

károkat, a pusztítást helyrehozza. 1713-ban Csáki Imre érsek rendezte székvárosa úrbéri
viszonyait.

Kalocsa

hozzátartozott

közigazgatásilag

mezőváros

volt

ebben

az

időben,

ehhez

a vásártartási jog (amit 1720-ban kapott vissza) és némi belső autonómia

is. 1767-ben Mária Terézia kiadta az úrbéri rendeletét, mellyel kapcsolatos

feladatok

elvégzésére Kalocsán csak 1769-1790 közötti időben került sor. Kalocsa külső határa is
ekkoriban egységesült.
Kalocsa

város

anyakönyvekből.
hivatalnokok

tisztviselőinek
Többnyire

a

névsorát

a régi kalocsai

már

1712-től

megismerhetjük

tagjai közül

családok

kerültek

az
ki a

a 18. században, mint például: Greksa, Bátyai, Bolvári, Varajti, Illyés,

Szűcs és Borbás családokból. A közigazgatás élén ekkoriban a bíró állt, akit "kalocsai"
vagy "első" előtaggal láttak el. Feladatuk a tanácsok testületének
feladataik

a

munkásszervezés,

belső

igazgatás,

paraszti

gazdálkodás

vezetése. Konkrét

rendjének

szabályozása,

vagyonjogi, illetve becsü1etsértési ügyek rendezése?4

A

tanácsokat

a

nép

szabadon

7. Kalocsa beépített területe 1820-30

választhatta,

uradalmi jelölés

hozzá. Kezdetben
1827-től

már

"Feladatai
alkalmazottak,
közmunkák
beszedése,
különféle földesúrnak járó természetbeni

10 főből álltak, majd

12 főre

közé

nőtt

szervezése,

szolgáltatások

a számuk.

tartozott
pásztorok

és

sem kellett

földesúrhoz

a

városi

felfogadása,
adó

kivetése,

juttatása,

átadása, az árendált puszták

felosztása, az utánuk járó összeg beszedése, továbbítása.,,25

Vass Előd: Kalocsa környékének török kori adóösszeírásai. Kecskemét, Petőfi Nyomda, 1980.24-55.
oldal
24 Koszta László. Kalocsa történetéből.
Szeged, Kalocsa Város Önkormányzata, 2000. 222. oldal
25 Koszta 2000.223.
oldal

23
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a

További városi alkalmazottak voltak még a városi hajdúk, akik egyéb feladataik
mellett a hivatal szolga funkciót is betöltötték. A jegyző vagy városi jegyző végezte a
közigazgatás

írásbeli részét, de mell ette említést tesznek még írnokokról is. Ezeket a

posztokat leginkább kisnemesek töltötték be. A városi protokollumba
tanács rendelkezéseit
igazgatási

elöljárók

1755-től. Megemlíthetjük
voltak, a közösség

jegyezték fel a

a tizedesi tisztséget is, akik hadi és

választotta

őket. 1756-ban létrehoztak

egy

testületet külső tanács, majd később hatvanasok néven azért, hogy ebből pótolják a
megüresedett tanácsosi helyeket."

4.Az 1848-49-esforradalom

és szabadságharctói

az 1900-as évek elejéig

Kalocsa város életében jelentős változást hozott az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc.

A jobbágy

felszabadító

törvények

1848-ban eltörölték

a robotot,

a

dézsmát, ezáltal az úrbériséget is. A földesurak és a jobbágyok közötti viszonyokat az
úrbéri birtokrendezési,
nyílt parancsára

elkülönítési és megváltási perek során rendezték. Ezek a császár

1853. március 2-től voltak. Hosszadalmas

és költséges perek voltak,

némely városnak sikerült megegyezni a földesúrral és ezáltal elkerülni ezt a pert??

A korábbiakban már említett szállások tulajdonképpen
város lakosságának nem volt elegendő az a földmennyiség,

azért alakultak ki, mert a
ami a házaikhoz járt, ezért

Kalocsa környékén műveltek földeket. A mindennapos utazás hosszadalmas

lett volna,

ezért tavasztól ősz végéig kiköltözött az emberek nagy része a szállásokra. Eleinte csak
ezen időszak alatt laktak a szállásokon a város polgárai. A 19. század közepén már
egyre több városi polgár eladta házát Kalocsán és végleg kiköltözött aszállásokra.

Miután a szállások lakossága szép számmal gyarapodott
már a közigazgatási önállósodást is szerették volna elérni. 1884ben kezdték meg ezt a harcot, melynek főbb alakjai Gajári Ödön
városi főjegyző,
voltak.

Az

illetve Szakmár és Homokmégy
önállósodási

képviselőtestületében

26
27

törekvések

miatt

plébánosai
a

város

is viták alakultak ki, annak ellenére, hogy

Koszta 2000.223. oldal
Bárth János: A kalocsai szállások településnéprajza.

13

Kalocsa, Petőfi Nyomda, 1975. 41-43. oldal

nem voltak komolyellenállások az elszakadás miatt. Úgy gondolták az előbb említett
képviselők, hogy ha önálló községek kialakítására kerül sor, akkor a szállásbeli nép
jobban képviselheti magát a községi testületekben. Az elszakadás 1891. január l-jén
következett be, amikor is két önálló község alakult több kisebb szállást magába
foglalva. Az új közigazgatási egységek központjai Homokmégy és Szakmár szállások
voltak, melyek egyben az új községek nevei is. Homokmégyhez tartozott: Drágszél,
Hillye, Halom, Mácsa, Alsómégy, Kiscsertő, valamint Öregcsertő. Szakmár község
magába foglalta: Ludas szállást, Pécsi szállást, Gombolyagot, Öregtényt, Felsőereket,
András szállást, Bolvári szállást, Szalontai szállást, Részteleket, Keserűteleket, Kákonyi
vagy Karcag szállást, Kistétényt, Kisülést és végül Alsóereket. Negyvenszállás és Vörös
~szállás Kalocsához tartozott továbbra is?8
Az elszakadt községeknek nehéz volt a gazdasági helyzetük. Szerettek volna
részesedni a városi törzsvagyonból, ami miatt hosszabb perbe keveredtek a községek,
melyben Kalocsát Szántó Lajos dr. ügyvéd képviselte. A királyi Kúria úgy döntött, hogy
a szállások elesnek a törzsvagyontól,

nem részesedhetnek belőle és ezen felül még a

perköltséget is nekik kellett kifizetniük. Az 1900-as évek elején újabb két község
önállósodott: Drágszél és Öregcsertő. Ebben a négy közigazgatási egységben él ma is
Kalocsa egykori parasztlakosságának nagy része."

5.A XX századi Kalocsa
A solti járást 3 részre osztották 1872. február 5-én, a
középső

rész

központjának

Kalocsát

jelölték

9. Kalocsai Városháza

I920-ban

ki,

szolgabírájává pedig Gajáry Antalt választották. Kalocsa
főjegyzője ekkor dr. Brandtner György volt, akit
megtébolyodása

miatt

nyugdíjaztak

és helyette

a

képviselőtestület Csemyus József községi jegyzőt választotta?O A városháza építése
1912 decemberére fejeződött be, ami 472.500 koronába került. 31

Bárth, 1975, 143-144. oldal
29 Bárth, 1975, 143-144. oldal
30 Asbóth Miklós-Romsics
Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, Kalocsa Város Önkormányzata
KaloprintNyomda,
1998. 109. oldal
31 Asbóth-Romsics,
1998, 120. oldal
28
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A Tanácsköztársaság
akkori közigazgatás
földművesek

alkotmányában

átfogóan meg van határozva a rendszer, az

lényege: "a falvak és városok ügyeit a munkások,

helyi tanácsai

intézésére intéző bizottságot

katonák és

intézik. A falusi és városi tanács az ügyek közvetlen
alakít, falvakban legfeljebb 5, városokban

20 taggal. A

falusi és városi tanácsok alakítják meg ajárási tanácsot.,,32

Kalocsa egészen 1921. szeptember

27-ig nagyközség

községi elöljáróság és a képviselőtestület

volt, melynek ügyeit a

intézte. Ezek élén a községi főjegyző és a

községi bíró állt. Mivel a város ekkor még a kalocsai szolgabírói járáshoz tartozott, így
közvetlen felettes hatósága a szolgabíró volt. A belügyminiszter
~kiadta

1921. február 23-án

a 43.64111920-as

számú rendeletét, melyben engedélyezte, hogy Kalocsa
rendezett tanácsú várossá váljon.33 Minderre majd csak 1921. szeptember 27-én került
sor. A város ügyei a képviselőtestület

és a városi tanács kezébe kerültek, közvetlen

felettes az alispán. A város élén a polgármester állt, akit 6 évre választottak. Ö egyben a
tanács tagja is a helyettes
ülnökkel,

polgármesterrel

az adóügyi tanácsnokkal,

főorvossal

és

képviselőtestület

a főszámvevővel

(más néven főjegyzővel),

a főmémökkel,
együtt.

az árvaszéki

a városi állatorvossal,

Érdekesség,

hogy

ekkoriban

a tiszti
a városi

120 tagból állt, az országgyűlési választók száma pedig 4154 fő volt. 34

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi

xxx.

tc. alapján 1929. június 29-

én rendezett tanácsú városból megyei várossá vált Kalocsa. A polgármester hatáskörébe
kerültek azok a jogkörök, amik eddig a városi tanács hatáskörében voltak. 35 1945 után a
közigazgatásban

a centralizmust hangsúlyozták,

meg tudtak valósulni.

Igyekeztek

felszámolni

mivel így a pártpolitikai
a helyi hatalmakat,

célok jobban

mert azt az elvet

vallották, hogy nincs különbség helyi és központi népi szerv között. Az orosz-szovjet
modellt

vették át az előbb említett változások

megalakult

Bács-Kiskun

megye,

és az eddig

realizálásához.

1950. február

Pest-Pilis-Solt-Kiskun

l-jén

vármegyéhez

tartozó Kalocsa ide került.

Tímár Kálmán: A Tanácsköztársaság Alkotmánya = Kalocsai Néplap 1919/3. szám, 3. oldal
Asbóth-Rornsics, 1998, 130. oldal
34 Varga Lajos: Kalocsa és vidéke. Szülőföldismertetés.
Kalocsa, Árpád Részvénytársaság kiadása, 1927.
93-94. oldal
35 Asbóth-Romsics,
1998, 141. oldal
32

33
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Kalocsa helyi igazgatásának jogi kereteit az 1950-es évektől a tanácstörvények
határozták

meg, úgy, mint minden

tanácstörvény,

más terület

igazgatását

az országban.

melyet 1950-ben hoztak nem segítette a tanácsok önállósodását,

Az 1.
teljes

mértékben a centralizációt szorgalmazta. Ennek következtében jelentős változások nem
történtek

a városban,

tanácstörvény

mivel szigorú

sokban nem változtatta

központi

irányítás

meg a rendszert,

alatt állt. Az 1954-es II.
csupán kiemelte

a járások

illetékessége alól a városokat és járási városi rangot adott nekik. Majd az 1971. évi Ill.
tanácstörvény

már reformokat

hozott, hiszen elismerték

a tanácsok

önkormányzati

jellegét. A járási tanácsokat ettől kezdve járási hivatalnak nevezik.
A tanácsi rendszer hosszú időn át fent tudott maradni, de érezhető volt az 1980~ as évek végén, hogy szükséges a közigazgatást

korszerűsíteni,

mivel olyan rendszert

tartottak fenn, ami már nem volt megfelelő az akkori kornak. Ennek köszönhető, hogy
1990-ben

demokratikus

országgyűlési

választásokat

tartottak,

és elfogadták

az új

önkormányzati törvényt (Ötv.).

IV. A kalocsai önkormányzat a "régi" és az "új" önkormányzati törvény tükrében
Az országgyűlés

1990-ben elfogadta az új önkormányzati törvényt (Ötv.), mely

hatályban volt a Magyarország
törvény (a továbbiakban:
rendelkezéseinek

helyi önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX.

Mötv.) 2012. január l-jei hatályba lépéséig. A két törvény

az összehasonlítása következik kalocsai viszonylatban.

l.Általános

szabályok

10. Kalocsa Város
címere

Az önkormányzat

elnevezése Kalocsán nem változott az idők

során, mindig is Kalocsa Város Önkormányzata volt a neve, valamint
székhelye is a Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatt található.

Az Ötv. kimondja, hogya feladat-és hatáskörébe tartozó helyi
érdekű közügyekben

a város önállóan jár el. Továbbá kimondja: "a helyi közügyek a

lakosság közszolgáltatásokkal

való ellátásához,

16

a közhatalom

önkormányzati

típusú

helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek
helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.v"

A helyi önkormányzat a feladat-és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket
önállóan igazgathatja, persze a törvény keretein belül és döntéseit csak az
Alkotmánybíróság és a bíróság bírálhatja felül csak és kizárólag jogszabálysértés esetén.
A helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügynek az önálló
megoldását, amelyeket jogszabály nem utalt más szerv hatáskörébe, valamint ezeknek
az önként vállalt feladatoknak a teljesítése nem lesz kihatással a kötelezően előírt
feladat-és hatáskörök megfelelő elvégzésére. Természetesen ezeket is csak a törvény
~ keretein belül lehet elvégezni, mint minden más egyéb feladatot. Nyilván nem csak
önként vállalt feladatai vannak az önkormányzatnak, hanem törvény előírja a kötelezően
elvégzendő feladatait, illetve hatáskörét, melyhez anyagi feltételt az Országgyűlés
biztosít. 3 7

"A helyi önkormányzat a törvény keretei között:
aj önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét, önkormányzati jelképeket
alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;
b) önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik,
az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes
költségvetéséből gondoskodik. Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.
Kiegészítő állami támogatásra jogosult az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő
települési önkormányzat;
ej szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekeinek képviselete és védelme
céljából területi, valamint országos érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, feladat- és
hatáskörében együttműködhet külföldi helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi
önkormányzati szervezetekbe. ,,38
A helyi önkormányzat a döntéseit demokratikus úton hozza meg, érvényre
juttatja a népfelség elvét. Ezeket a döntéseket a képviselő-testület, a helyi népszavazás,
vagy a képviselő-testület által felhatalmazott bizottság vagy személy hozhatja meg. Az
olyan ügyekben, melyek a települést érintik, de nem tartoznak az önkormányzat
kizárólagos

feladat-és hatáskörébe,

azokban a helyi önkormányzat

véleményt

nyilváníthat és kezdeményezéssei élhet. Amennyiben ez megtörténik, akkor a döntésre
jogosult szerv köteles jogszabályban meghatározott időn belül érdemi választ adni. A
fent említett jogok minden önkormányzat tekintetében azonosak. Az önkormányzati
Ötv. l.§ (2) bekezdés
37 Ötv. l.§ (3)-(5) bekezdés
38 Ötv. 1.§ (6) bekezdés a) - e) pont
36
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jogokat és a hatáskörök törvényes használatát az Alkotmánybíróság, illetve a bíróság
védi. A jogok egyértelműen a településen választójoggal rendelkező lakosságot illetik
meg, melyeket a helyi népszavazáson való részvétellel gyakorolnak az önkormányzati
testületbe választott képviselőik útján.39

Az előbb taglaltakkal szemben, ami változás az Mötv. alapvető rendelkezések
részében, hogy a település választópolgárainak joga az önkormányzás, mely során az
állampolgári felelősségérzet érvényre jut. Ez a törvény már bevezet egy új területi
egységet: a járást, mivel kimondja, hogyajárásszékhely

városokban is működnek

települési önkormányzatok. Az Ötv-ben ilyen kategória nem volt. Konkrétan említi az
~Mötv. azt is, hogy a helyi közügyek a helyi önkormányzás, valamint a lakossággal való
együttműködéshez szükséges személyi, anyagi, szervezeti feltételek megteremtéséhez
és a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához kapcsolódik.Í''
"A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
aj támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel,

biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját
erőforrásait;
ej egyes közszolgáltatások igénybevételét - törvény felhatalmazása alapján rendeletében feltételekhez kötheti.,,41
Az alapvető rendelkezések keretén belül a jogalkotó megfogalmazta azt is, hogy
a helyi közösség tagjai kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés
szabályait, illetve kötelesek a közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni és

L
L

öngondoskodással enyhíteni a terheket, melyek a közösséget érintik. A helyi képviselő
testület akár rendeletben

is szabályozhatja

ezen kötelességek

elmulasztásának

jogkövetkezményeit. Mindezen feladatok, illetve jogok gyakorlását a jóhiszeműség és a
kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve kell véghezvinni.Y

2.Feladat-és hatáskörök

Ötv. 1.§ (2)-(5) bekezdés
évi CLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2-5.§
41 Mötv. 6.§ al-c) pont
42 Mötv. 8-9.§
39

402011.
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Mind az Ötv., mind az Mötv. egyaránt kimondja, hogy a különböző szintű
önkormányzatoknak

eltérő

feladatai

és

hatáskörei

lehetnek.

A

feladatok

meghatározásánál figyelembe kell venni az adott település lakosságszámát, gazdasági
teljesítőképességét,

a közigazgatási terület nagyságát, azaz a helyi igényeket.

Vállalhatnak a kötelezően előírt feladataik mellé még önként vállalt feladatokat is.
Mindkét törvény előírja, hogy csak abban az esetben vállalhatnak önként feladatokat, ha
az nem veszélyezteti a törvény által kötelezően előírt feladatok-és hatáskörök ellátását,
valamint a település költségvetése is megengedheti magának. Amennyiben átvállal más
önkormányzattói feladatot az adott települési önkormányzat, akkor igényelheti a
költségvetésből a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.

A települési és a megyei önkormányzatok között nincsen függőségi viszony,
kölcsönös érdekek alapján együttműködnek. Továbbá azt is megtalálhatjuk itt, hogya
polgármestert

törvény

vagy

törvény

felhatalmazása

alapján

kormányrendelet

felruházhatja államigazgatási hatáskörrel. Kivételes esetben a jegyzőnek és a képviselőtestület hivatala ügyintézőjének is megállapíthat államigazgatási feladatot, hatósági
hatáskört. A polgári védelmi, honvédelmi és katasztrófa elhárítási ügyekben a
polgármester részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi végrehajtásában.
Amennyiben a polgármester az előbb felsorolt esetekben jár el, akkor a képviselőtestület a döntését nem bírálhatja felül és nem is utasíthatja a polgármestert.f

Kalocsa

Város

Önkormányzata

17/1995.

Ör.

sz.

rendelete

Kalocsa

Város

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: 1995. évi
Szmsz) tételesen felsorolja az önkormányzat kötelező feladatait, melyek az alábbiak:
"az egészséges ivóvízellátás
az óvodai nevelés
az általános iskolai oktatás és nevelés
az egészségügyi és a szociális alapellátás
a közvilágítás
a helyi közutak és a köztemető fenntartása
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése.T'"

L
Ötv. 6.§ (3) bekezdés, 7.§ (1)-(3) bekezdés, Mötv. 18.§ (1)-(2) bekezdés
..
..
Kalocsa Város Onkormányzata 17/1995. Or. sz. rendelete Kalocsa Város Onkormányzata
Működési Szabályzatáról 7.§ (2) bekezdés
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L
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Szervezeti és

A közszolgáltatások körében a kötelező feladatok szintén tételesen fel vannak sorolva
az 1995. évi Szmsz-ben, melyek:
"településrendezés és településfejlesztés
az épített és természeti környezet védelme
a lakásgazdálkodás
a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás
a köztemető fenntartása
a helyi közutak és közterületek fenntartása
a helyi tömegközlekedési és köztisztaság biztosítása
gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól
közreműködés az energiaszolgáltatásban
közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek-és ifjúsági
feladatokról
a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása
a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása
az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése" 45
A fent említetteket az 1995. évi Szmsz-ben részletesen megtalálhatjuk, viszont a
Kalocsa Város Önkormányzata 11/2013. (VII.26.) Önkormányzati Rendelete: A
képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban:
2013. évi Szmsz) már nincsenek felsorolva, csupán annyit találhatunk erről, hogy az
önkormányzat azokat a feladatokat ellátja, melyeket a törvény megállapított számára.
Tehát a legújabb Szmsz már nem ismétli meg a törvény szövegét.

Ezek természetesen csak a kötelező feladatai az önkormányzatoknak. Kalocsa
város önként is vállalt feladatokat mind az 1990-es években, mind pedig napjainkban
egyaránt. Az 1990-es években az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartoztak a
városüzemeltetési feladatok, a bölcsődei ellátás, a középfokú oktatás, a helyi
közszolgálati rádió és televízió működtetése, a közművelődési és sportfeladatok,
valamint

a

város

infrastruktúrális

felújításokkal kapcsolatos feladatok.

ellátásához
46

szükséges

beruházásokkal

és

A 2013. évi Szmsz-ben az önként vállalt

feladatok annyiban változtak, hogy már csak a mezőőri szolgálatot, szociális
szakellátást (értelmi fogyatékosok szakosított otthona, időskorúak otthona), valamint az

45
46

Kalocsa Város Önkormányzata
Kalocsa Város Önkormányzata

1995. évi Szmsz-e 7.§ (1) bekezdés
1995. évi Szmsz-e 7.§ (3) bekezdés

atomenergiáról szóló törvény alapján tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységet foglal
magába.
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3.A képviselő-testület
ll. Képviselő-testület ülésezik

Az új törvény bevezetésévei a képviselőtestület jogállása jóformán nem változott meg.
Ahogy korábban is volt, az önkormányzat jogi
személy és a képviselő-testületet a polgármester
képviseli. Az önkormányzati feladatok ellátását
a képviselő-testület, valamint annak szervei

biztosítják.

Ezek a szervek: polgármester,

a képviselő-testület

bizottságai,

a

polgármesteri hivatal, a jegyző és a társulás. Önkormányzati döntést közülük a
polgármester, a képviselő testület és a felhatalmazása alapján a bizottságai, a jegyző,
illetve még a helyi népszavazás is hozhat. Hatásköreit (a törvényben meghatározott
kivételekkel) a képviselő-testület a polgármesterre, a jegyzőre, a bizottságára és a
társulására ruházhatja át. Viszont akik megkapták ezeket a hatásköröket, azok tovább
nem ruházhatják át. Ezen hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, de akár vissza is
vonhatja

azt. A képviselő-testület

költségvetési

szervet, nonprofit

szervezetet,

gazdálkodó szervezetet és egyéb szervet alapíthat az olyan közszolgáltatások ellátására,
amelyek a feladatkörébe tartoznak, de akár szerződést is köthet természetes és jogi
személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. Ha törvény nem tesz
kivételt, akkor az előbb említett intézmények vezetőjét is a képviselő-testület nevezi
ki1.48

Mindkét törvény tételesen felsorolja, hogy a képviselő-testület hatásköréből mely
feladatok nem ruházhatók át, szinte ugyanaz a felsorolás, de mégis van egy kis eltérés
közöttük. Tehát az Ötv. szerint ezek:
" - a rendeletalkotás;
- szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;

Kalocsa Város Önkormányzata 11/2013. (VII.26.) Önkormányzati Rendelete: A képviselő-testület
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
http://www.kalocsa.hu/rovatok/kozerdeku
adatok/helyi rendeletek/39. %20Kalocsa%20SZMSZ.pdf
2013. ll. 03.
48 Mötv, 41.§ (1)-(7) bekezdés
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- a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő
címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
- a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló
beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési
terv
jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele,
és átadása;
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;
- megállapodás
külföldi önkormányzattal
való együttműködésről,
nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
- intézmény alapítása;
- közterület elnevezése, emlékműállítás;
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
- a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
~- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
- véleménynyilvánítás
olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elő;
- amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal."
Ha a két törvényt összehasonlít juk, akkor láthatjuk, hogyazúj
kiegészült a településszerkezeti
területszervezési

terv és a településfejlesztési

kezdeményezéssel,

összeférhetetlenségi

ügyében

vagyonnyilatkozati

való

a

polgármester

döntéssel,

törvény felsorolása

eszközök jóváhagyásával,
és

illetve

a
a

települési

a

képviselő

méltatlansági

és

a

eljárással kapcsolatos döntéssel, valamint ha a képviselő egy éven át

nem vesz részt a képviselő-testület

ülésén az önkormányzati

képviselői

megbízatás

megszűnéséről való döntésseLSo
3.1.A képviselő-testület

Mötv.

Az
a

működése

12. Megalakult a képviselő-testület

részletesebben

leírja

alakulásának

képviselő-testület
mint

az

Ötv.

választást

követő

15

napon belül kell, hogy

megtartsa

az

folyamatát,

polgármester

ülését.

alakuló
hívja

a

Ezt

össze és vezeti

Városháza
képviselő-testület

Eszerint

Dísztermében.

a
a

IS

A

vagy az alakuló ülésen, vagy pedig az azt követő ülésen megalkotja

49 ..

ütv. lO.§ a)-m) pont
ütv. lO.§ a)-m) pont

50 ..
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•

vagy felülvizsgálja a törvény alapján a szervezeti és működési szabályzatáról (a
továbbiakban: Szmsz) szóló rendeletét. Ekkor választják: meg a bizottság vagy
bizottságok

tagjait,

az alpolgármestert,

az alpolgármestereket

a polgármester

előterjesztése alapján, valamint döntenek az illetményükről és tiszteletdíjukról. 51

A továbbiakban jelentős különbségeket nem találunk a régi és az új törvény azon
részeiben, mely a képviselő-testületre vonatkozik, de érdemes áttekintenünk annak
érdekében, hogy a működéséről teljes képet kapjunk. A képviselő-testület üléseit a
polgármester hívja össze, az Szmsz-ben meghatározott alkalommal (Kalocsán általában
kéthetente ülésezik a nyári szabadságolásokon kívül) de legalább évente hatszor. Abban
az esetben, ha a képviselők egynegyede vagy a képviselő-testület
indítványozza,

bizottsága

akkor az ülést össze kell hívni. A képviselő-testület elnöke a

polgármester, aki az üléseket is vezeti. Főszabályként ezek nyilvánosak, de elrendelhető
a zárt ülés is.

Az Mötv. konkrétan meghatározza, mely esetekben lehetséges a zárt ülés:
" - zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési
ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás esetén;
- zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor;
- zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. ,,52
A zárt üléseken csak a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a szakértő, az érintett,
valamint meghívás esetén a polgármesteri hivatal ügyintézője vehet részt. A képviselőtestületnek legalább évente egyszer közmeghallgatást kell tartania, melyet előre meg
kell hirdetni. Itt lehetőség van arra, hogy az állampolgárok, valamint a helyben érdekelt
szervek képviselői javaslatokat, illetve közérdekű kérdést tegyenek fel.

A képviselő-testület ülései akkor határozatképesek, ha az önkormányzati
képviselőknek több, mint a fele jelen van az ülésen. Bizonyos esetekben minősített
többség

51

szükséges

a döntések

meghozatalához,

Mötv. 43.§ (1)-(3) bekezdés

52 Mötv.46.§

(2) bekezdés a)-c) pont
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mint például

az

Szmsz-ben

meghatározott
megbízatás

esetekben, továbbá az önkormányzati

megszűnéséhez,

összeférhetetlenség

illetve zárt ülés elrendelésekor.

Döntéseit

és méltatlanság

megállapítása

- amelyek határozatok

lehetnek - nyílt szavazással hozza főszabályként.
zárni azt, akinek hozzátartozóját

képviselő kizárásához, képviselői

személyesen

vagy rendeletek

A döntések meghozatalából

ki lehet

érinti az adott ügy. Erről a képviselő-

testület dönt minősített többséggel. Abban az esetben, ha szavazategyenlőség
akkor újabb ülésen megpróbálnak

esetén,

alakul ki,

dönteni, ha viszont ekkor sincs egyetértés, akkor a

polgármester dönt. A törvényben meghatározott esetekben a főszabálytól eltérően titkos
szavazással is dönthet a képviselő-testület.

Az Mötv. továbbá meghatározza azt, hogya képviselő-testület
szavazhat. Ez két esetben lehetséges.
esetben pedig az önkormányzati

akár név szerint is

Az egyik, amikor azt a Szmsz. előírja, másik

képviselők egynegyede indítványt tesz erre. Az efféle

szavazásról az Szmsz-ben találhatóak a részletes szabályok. Ugyanazon döntési javaslat
esetén csak egy alkalommal lehet javasolni a név szerinti szavazást. Viszont nem lehet
név szerinti szavazást tartani olyan ügyekben, amelyek a tanácskozás

lefolytatásával

összefüggnek, valamint amik a bizottság összetételével és létszámával kapcsolatosak.

A jegyző

és a polgármester

aláírja

53

a képviselő-testület

által megalkotott

rendeletet, majd ezt követően a jegyző kihirdeti a képviselő-testület

hivatalos lapjában,

vagy az Szmsz-ben. Az Mötv. már egyéb lehetőséget is taglal a kihirdetés módjára a
technika fejlődése miatt, miszerint akár az önkormányzat hivatalos honlapján is közzé
lehet tenni a rendeleteket.
küldeni haladéktalanul
önkormányzatok

Amint a közzététel megtörtént, abban az esetben meg kell

a kormányhivatalnak,

törvényességi

ahonnan majd továbbítva

felügyeletéért

felelős

miniszternek.

lesz a helyi
Amennyiben

észlelik azt, hogy a közzétett rendelet, illetve az ülésen aláírt rendelet szövege nem
egyezik meg, akkor vagy a jegyző, vagy a polgármester kezdeményezheti,
eltérést kijavítsák.
kihirdeté st követő

A korrigálást
hatodik

a rendelet hatályba lépése előtt, vagy legkésőbb

munkanapon

lehetséges.

A helyesbített

ugyanúgy kell közzé tenni, mint az előbb leírtakat. A képviselő-testület
határozza

53

meg a közterületek

hogy ezt az

nevét, valamint

Mötv. 48.§ (3) bekezdés
24

meghatározhat

rendeletet

a
is

rendeletben

tiltott, vagy kirívó an

,

közönségellenes

magatartásokat,

melyek

Ennek összege ötezer forintig terjedhet.

elkövetőjét

igazgatási

üléseiről jegyzőkönyvet

amelynek tartalmi elemeit a törvény felsorolja.

annyit találhatunk

sújthatja.

54

Mindkét törvény kimondja, hogy a képviselő-testület
kell készíteni,

bírsággal

erről, hogy a meghívottak

Az Ötv.-ben csupán

nevét, a megjelent képviselők

nevét, a

tanácskozás lényegét, a tárgyalt napirendi pontokat, valamint a hozott határozatokat kell
tartalmaznia a jegyzőkönyvnek.
megfogalmazással
ülés

---

határozza meg a tartalmi elemeket, melyek kiegészülnek

helyével,

időpontjával,

~előterjesztésekkel,
részvételük
szavazásra

Ezzel szemben az Mötv. jóval részletesebb, pontosabb

a

azok nevével,

jogcímével,

javasolt

hozzászólásaikkal,

részt vettek,

jelzésével,

meghatározottakkal.

szavazás

az ülésen

pontos tartalmával,

a döntéshozatalból

nevével és a kizárás indokával, amennyiben
vonatkozó

elfogadott

akik az egyes napirendi

feltett döntési javaslat

döntéshozatalban

és

számszerű

napirendi
pontokhoz

elhangzottak
azoknak

a testületi
pontokkal,

hozzászóltak,
lényegével,

a számával,

kizárt önkormányzati

a

akik a

képviselő

volt, akkor a jegyző jogszabálysértésre
eredményével,

valamint

az Szmsz-ben

55

A jegyzőkönyvet

a polgármester és a jegyző is aláírja. Mind az új, mind a régi

törvény kimondja, hogya

képviselő-testület

üléséről készített jegyzőkönyvet

meg kell

küldeni az illetékes hatóságnak, csak annyi a különbség, hogy az Ötv. úgy határoz, hogy
az ülést követő nyolc napon belül a köztársasági

megbízottnak,

míg az Mötv. azt

mondja, hogy az ülést követő tizenöt napon belül a kormányhivatalnak
A választópolgároknak
előterjesztésébe

joguk

van ahhoz,

és üléseinek jegyzőkönyvébe.

választópolgároknak,

hogy betekintsenek

kell megküldeni.

a képviselő-testület

Az Mötv. már arra is felhatalmazást

hogy a zárt ülés tartása esetén is megismerhetik

adatot, illetve a közérdekből

nyilvános adatot. Nyilvánosak

ad a

a közérdekű

a képviselő-testület

zárt

ülésen hozott döntései is.

A két törvényben

egyaránt

bele van foglalva,

hogy

a képviselő-testület

működésének részletes szabályai az Szmsz-ben vannak leírva. Az Mötv. ezeket taxatíve
fel is sorolja,

melyekről

nyilvánosság biztosításáról,
54
55

rendelkezik;

néhány

rendeletalkotásról

Mötv. Sl.§
Mötv.S2.§

25

példaként:

a közmeghallgatásról,

és határozathozatalról,

képviselő-testület

a

átruházott hatásköreinek

felsorolásáról,

önkormányzat

szerveiről, azok jogállásáról

és

feladatairól, stb.
Az Mötv. szerint lehetőség van arra, hogya
megbízatása

név szerinti

feloszlását.

Ha

kormányhivatali

ez

szavazással,

történik,

akkor

képviselő-testület

minősített
a

többségű

feloszlás

mielőtt lejár a

döntéssel

kimondja

szabályszerűségére

a

vonatkozó

nyilatkozat beszerzését követő három hónapon belüli időpontra ki kell

tűzni időközi választást.

Ennek költségei

az önkormányzatot

terhelik. A képviselő-

testület feloszlása nem mondható ki két esetben: egyik eset a választást követő hat
hónapon belül, másik eset: az általános választást megelőző év november 30. napja
után. Mind a képviselő-testület,
~ gyakorolja hatáskörét,

mind a polgármester

amíg nem történik meg az új képviselő-testület

illetve amíg nem választják meg az új polgármestert.

3.2. A képviselő-testület

A képviselő-testület
tagjainak

addig ellátja feladatát,

és hatáskörét,

alakuló ülése,

56

bizottságai

az Szmsz-ben határozza meg a bizottságait,

számát, feladatait-

illetve

a működésüknek

a bizottságok

alapvető szabályait.

A

kétezer főt meghaladó településeken - mint Kalocsán is - pénzügyi ellenőrző bizottságot
választanak. Ennek a hivatalos neve a 1995-ben Pénzügyi Bizottság, 20B-ban
és Vagyonellenőrzési

Pénzügyi

Bizottság. Ezen a bizottságon kívül még négy állandó bizottság

volt Kalocsán 1995-ben, melyek a következők:
Gazdasági és Jogi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Városüzemeltetési

és Fej lesztési Bizottság

Valamint egy ideiglenes bizottságot (Egyházügyi Bizottság) hoztak létre.

20B-ban

ezek a bizottságok az alábbiakra változtak:

Jogi Ügyrendi és Európai Kapcsolatok Bizottság
Humánerőforrás

Bizottság

Gazdaságfejlesztési

és Munkahely-teremtési

Bizottság

Közbeszerzési Bizottság."
56
57

Mötv. 55.§ (1)-(3) bekezdés
Kalocsa Város Önkormányzata

1995. évi Szmsz-e 47.§ a)-b) pont

26

57

A bizottságok feladata főként az, hogy előkészítse a képviselő-testület döntéseit,
illetve szervezze és ellenőrizze azok végrehajtását. "A képviselő-testület határozza meg
azokat az előterjesztéseket,

amelyeket

a bizottság nyújt be, továbbá

amely

elöterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselö-testületnek.t''" A
bizottságot össze kell hívni a polgármester indítványára. A bizottságok működésére is a
képviselő-testületre vonatkozó szabályok az irányadóak, azokat kell megfelelően
alkalmazni.

4.A helyi önkormányzat tisztségviselői

-4.1. Polgármester, alpolgármester

13. Török Ferenc polgármester

A polgármesterre és alpolgármesterre vonatkozó
szabályok az önkormányzati törvényekben meglehetősen
eltérőek, mivel mindkét törvény a szabályozás más-más

-

módját írja le, tehát nem mondható azonosnak. Az Ötv.
kimondja, hogya képviselő-testület a választást követő tizenöt napon belül megtartja az
alakuló ülését. Az ülés levezetésére a korelnök jogosult, aki a legidősebb települési
képviselő. A tízezer főnél nagyobb lakosságszámú településen a polgármestert a
képviselő-testület választja az alakuló ülésen. Kalocsán is így történik, hiszen Kalocsa
lakosságszáma húszezer főre tehető. A polgármester személyére minden képviselő nyílt
szavazással javaslatot tesz, és aki a települési képviselők szavazatának egyharmadát
megkapja, az lesz polgármester jelölt. Ezt követően titkos szavazással döntenek.
Amennyiben sikertelen a szavazás, abban az esetben tizenöt napon belül megismétlik. 60

Az eskütételre vonatkozó szabályok már mindkét törvényben megegyeznek,
ugyebár ha megválasztották a polgármestert, utána kötelező neki esküt tenni.
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60 Ötv. 30-31.§
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és

Természetesen

az eskük szövege nem egyezik meg, de ezt a törvény mellékletében

konkrétan meg lehet találni.

A polgármester a tisztségét Kalocsán főállásban látja el. Ö a képviselőt-testület
elnöke, ő hívja össze az üléseket és vezeti is azokat a jegyző útján, illetve tagja is a
képviselő-testületnek.
polgármester
hivatal

Az új törvény

az

önkormányzat

előkészítésében

és

államigazgatási

ügyekben,

ügyfélfogadási

rendjének

a munkáltatói

tekintetében.

munkájának

végrehajtásában,

tesz a hivatal

gyakorolja

lényegében

feladatai, továbbra is irányítja a polgármesteri

feladatait

~ javaslatot

bevezetésével

dönt

hatósági

munkarendjének,

jogokat

a jegyző,

a

hivatalt, meghatározza

a

által

a

egyes

szervezeti

kiadmányozás

utalt

hatáskörét,

tagozódásának,

rendjét

alpolgármester

döntések

hatáskörébe

átruházhatja

létszámának,

meghatározására,

változtak

szervezésében,

a jogszabály

hatáskörökben,

nem

szabályozza,

és a hivatal

dolgozói

61

A polgármester díjazása törvényben van meghatározva.
látja el feladatát,
törvényben

akkor a helyettes

meghatározott

illetménypótlékának

államtitkár

alapilletményének,

törvényben meghatározott

Amennyiben

közszolgálati

főállásban

tisztviselőkről

illetménykiegészítésének,

szóló
vezetői

százaléka. A százalék mértéke az adott

településen élő lakosság számától függ. 62

Az Mötv. tételesen felsorolja, hogy mely esetekben szűnik meg a polgármester
megbízatása,

az Ötv.-ben ez így nem található

megválasztják
kimondása

az új polgármestert,

esetén,

polgármester

választható a helyi önkormányzati
törvénysértő
ítéletben

tevékenysége,

történő

feloszlatják

méltatlanságot

állapítanak meg, összeférhetetlenség

halála

tisztségéről

a képviselő-testületet

esetén,

lemond,

képviselők és polgármesterek

mulasztása

megállapításával,

meg. Ezek az esetek az alábbiak:

választásán, sorozatos

miatti jogi felelősségének

az ítélet jogerőre
és új polgármestert

Ötv. 35.§, MötV.64-67.§
MötV.71.§ (2) és (4) bekezdés
63 Mötv. 69.§
61
62
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jogerős

emelkedésének
választanak,

Országgyűlés feloszlatja a helyi önkormányzat képviselö-testületét.f

ha már nem

bírósági

napjával,
valamint

ha

ha az

Az alpolgánnesterre
csupán

annyit

segítésére,

vonatkozó rendelkezéseket

említ róla, hogy

helyettesítésére,

alpolgármestert

a képviselő-testület

valamint

választhat,

az Ötv. külön nem sorolja fel,

illetve

egyes

a polgármester

önkormányzati

a polgánnesterre

munkájának

feladatok

vonatkozó

ellátására

szabályok

a reá

irányadó ak.
Viszont

az

részletesebben

Mötv.

jóval

foglalkozik

az

alpolgármesterrel.

Ez a törvény is kimondja,

hogy

alpolgánnestert

akár

több

14.Simon Zoltán alpolgármester

is lehet

választani, a polgármester javaslatára, titkos
szavazással
Mindkét

és

minősített

Szmsz

alpolgármestert

többséggel.

kimondja,

hogy

választanak,

csak

két
annyi

különbséggel, hogy az 1995. évi két fő társadalmi megbízatásút ír, míg a 20 13-as egy fő
főállású és egy fő társadalmi megbízatásút határoz meg. Feladatait a polgármester adja.
Nem

helyettesítheti

alpolgármester,

a

polgármestert

a

képviselő-testület

aki nem a képviselő-testület

tulajdonképpen
különbséggel,
önkormányzati
képviselőnek,
valamint

az

90%-ával, társadalmi megbízatás

dönt a tiszteletdíja mértékéről. Az alpolgánnester

ugyanazon

esetekben

szűnik

hogy ha az önkormányzati
képviselőnek;

ha a polgármester

meg,

választások

amennyiben

akkor a képviselő-testület

az

tagja, vagy nem onnan választottak.

Illetménye megegyezik a polgármester illetményének
esetén a képviselő-testület

elnökeként

mint

tisztsége

a polgármesteré,

annyi

napján nem választották

megválasztották

meg

önkormányzati

alakuló ülésének napján szűnik meg tisztsége,

javaslatára,

titkos

szavazással,

minősített

többséggel

megbízatását visszavonj a. 64
4.2.A jegyző és az aljegyző
Az Ötv. jegyzőre

-

és aljegyzőre

vonatkozó

szakaszaiban

többnyire

csak azt

találjuk meg, hogy mi is egy jegyző feladata. Ezzel szemben az Mötv. a feladatokon túl
egyéb információkkal

is szolgál. Kimondja, hogy a jegyzőt a polgármester

nevezi ki

pályázat alapján határozatlan időre. A jegyző javaslatára pedig az aljegyzőt nevezi ki. A
jegyző vezeti a polgármesteri

64

hivatalt. Mivel mindkét poszt vezetői megbízatásnak

Mötv. 74-80.§
29

minősül, ezért a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a polgármester hat hónapon belül nem
nevez ki jegyzőt, akkor a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet a kormányhivatal
vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok ellátására megbíz. Amennyiben nincs
megfelelő jelölt, akkor a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali
köztisztviselőt, avagy más jegyzőt bíz meg.65

Mindkét törvény tételesen felsorolja a jegyző feladatait, melyek a következők:
gondoskodik azon feladatok ellátásról, melyek az önkormányzat működésével
kapcsolatosak és mindezt a polgármester irányításával végzik
vezeti a hivatalt, illetve megszervezi a munkát
előkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
a polgármester által átadott hatósági ügyekben dönt
részt vesz a képviselő-testület, valamint a képviselő-testület bizottságának ülésén
tanácskozási joggal
a hatáskörébe utalt ügyekben dönt'"

A fent leírtak mind az új, mind a régi törvényben megtalálhatóak. Azért ha jól
megnézzük az Mötv.-ben a feladatok köre bővült néhány elemmel, mint például: dönt a
hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, gyakorolja a munkáltatói jogokat a
polgármesteri hivatal, illetve a jegyző tekintetében, felhívja a polgármester és a
képviselő-testület figyelmét, ha a döntésük vagy a működésük jogszabálysértő; évente
beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről, valamint a kiadmányozás
rendjét szabályozza a hatáskörébe utalt ügyekben. 67

Aljegyzőt neveznek ki a képviselő-testület javaslatára határozatlan időre.
Feladatai tulajdonképpen a jegyző által meghatározott feladatok, valamint a jegyző
helyettesítése.

65

Mötv. 82.§

66

Ötv. 36.§ (2) bekezdés, Mötv. 81.§ (3) bekezdés c),d),g),h),i) pontok
Mötv. 81.§ (3) bekezdés a),b),e),f)j) pontok

67
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4. 3. Polgármesteri hivatal
14. Az önkormányzat

díszterme

A két törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat
képviselő-testülete
az

olyan

polgármesteri

feladatok

ellátására,

önkormányzat

működésével,

polgármester

feladat-és

ügyekben

a

összehangolja

melyek

az

továbbá a jegyző és a
hatáskörébe

döntésre

végrehajtásával

hivatalt hoz létre

való

kapcsolatosak.

tartozó

előkészítésével
A polgármesteri

és
hivatal további feladata az is, hogy

az önkormányzat működését más önkormányzatokéval,

szervekkel.

Az Mötv.-ben azt is megtalálhatjuk

elnevezését

az Szmsz-ben

kell feltüntetni.

illetve az állami

leírva, hogy a polgármesteri

hivatal

Az állam viseli a hivatal működésének

költségeit, melyet a város e célra elkülönített számlájára folyósít.P"

5.A helyi önkormányzati képviselő
Mind azt már láthattuk az eddigieknél az új törvény jóval részletesebben szabályoz egyegy területet, mint a korábbi törvény. Így van ez a települési képviselők esetében is. Az
önkormányzati

képviselő

megbízatása,

keletkeznek. Vagy a képviselő-testület
képviselő-testület

jogai

és kötelezettségei

alakuló ülésén, vagy pedig az azt követő ülésen a

előtt esküt tesz és erről okmányt is aláír. A települési

legfőbb feladata, hogy képviselje a választópolgárok
vehet

a

a megválasztásával

képviselő-testület

megszervezésében

és

döntéseinek

ellenőrzésében.

érdekeit, ezen túlmenően

előkészítésében,

Mindezen

képviselő

a

tevékenysége

részt

végrehajtásuk
során

hivatalos

személyként jár el.

A

helyi

rendelkeznek,

önkormányzati

nyújtani

a képviselői

azt követő 3 hónapon

jogokkal

választott speciális kommunikációs

tevékenységükről,

belül részt kell venniük

szervezett képzésen, továbbá használhatják

68

azonos

és

azaz kapcsolatot kell tartaniuk a választópolgárokkal

egyszer tájékoztatást
esküjüket,

képviselők

kötelezettségekkel
és legalább évente

majd miután letették
a kormányhivatal

által

a magyar jelnyelvet, vagy pedig az általuk

rendszert a képviselő-testület

Mötv. 84.§ (1)-(4) bekezdés
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és a képviselő-testület

bizottságának

ülésén. Az ehhez kapcsolódó

költségeket

az önkormányzat

téríti meg.

Ezek a szabályok csak az Mötv.-ben találhatóak meg.
Részt kell venniük a testületi üléseken és a képviselő-testület
döntéshozatali

eljárásban;

megalkotását
kérhetnek

kezdeményezhetik

a képviselő-testület

a polgármestertől,

ülésein;

határozat

hozatalát,

önkormányzati

alpolgármesterektől

munkájába, illetve a
vagy

ügyekben

rendelet

felvilágosítást

vagy a jegyzőtől,

melyre érdemi

választ kell adni még az ülésen, vagy legkésőbb az ülést követő harminc napon belül
írásban (az Ötv.-ben
jegyzőkönyvbe

kell foglalni véleményüket,

jegyzőkönyvhöz
bizottságának

mellékelni
nyilvános

képviselő-testületet
tájékoztatást,

ez csak tizenöt nap volt). A továbbiakban,

kell;

részt

vagy zárt ülésén

választ kell adnia harminc
képviselő-testület

vagy ha azt írásban adták be, akkor a
vehetnek

a

tanácskozási

amíg

a testületi

a képviselő-testület

munkához

egyaránt.

alapján a

a munkájukhoz
intézkedését,

szükséges

amire

annak

ezt meg, hogy a

valamint a válaszadásra
alól a munkahelyén

ez szükséges.

Az

is csak

felmentést

ezáltal

kiesett

téríti meg, de akár átalányt is megállapíthatnak

nekik.

A képviselők jogosultak ezáltal társadalombiztosítási
és kötelezettségeket

bármely

megbízás

napon belül (az Ötv. úgy határozta

hivatalától kérheti a tájékoztatást,

addig,

jövedelmüket

joggal;

a polgármester

tizenöt napos határidő volt), valamint a munkavégzés
élveznek,

képviselő-testület

képviselhetik; kérhetik a polgármestertől

illetve kezdeményezhetik

ha kérik, akkor

ellátásra is. Ezen részletes jogokat

mind az új, mind a régi önkormányzati

törvényben

megtaláljuk

69

5.l.Az önkormányzati képviselők tiszteletdija, juttatása, keltségtérítése
A képviselő-testület

rendeletében

meghatározott

tiszteletdíjat,

állapíthat meg az önkormányzati

képviselőknek.

"Az önkormányzati

képviselő-testület

vagy a képviselő-testület,

képviseletében

megbízásából végzett tevékenységévei
szükséges

költsége

engedélyezí.t'"

megtéríthető.

69

..•..

továbbá

juttatást

képviselőnek

a

a polgármester

összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,

A képviselői

Mind az önkormányzati

költségek

kifizetését

képviselő tiszteletdíja,

juttatása közérdekből nyilvános adat.

70

természetbeni

Mötv. 32.§ (2) bekezdés a)-k) pont
Mötv.35.§ (3) bekezdés

32

a polgármester

mind pedig az egyéb

5.2. Vagyonnyilatkozat-tételi

eljárás

Minden önkormányzati képviselő köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Ennek
ideje: a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év
január l-jétől

számított harminc napon belül. Ehhez az Mötv. 2. számú melléklete

szükséges, az alapján kell nyilatkozni. Nem elég csak a saját vagyonáról nyilatkozni,
hanem a vele közös háztartásban élő házastárs, vagy élettárs, illetve gyermekének
vagyonáról is kell (ezt is a melléklet szerint). Amennyiben a képviselő elmulasztja a
nyilatkozatot

megtenni,

akkor

annak

benyújtásáig

nem

kaphat

tiszteletdíjat,

költségtérítést, természetbeni juttatást, továbbá nem gyakorolhatja az e tisztségéből
~fakadó jogait. A képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános, viszont a
hozzátartozójáé nem, az Szmsz-ben meghatározott bizottság tartja nyilván és ellenőrzi a
nyilatkozatokat. 71

5.3.A képviselő megbízatásának

megszűnése

A helyi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik akkor, ha a
megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, illetve ha
időközi választás van a jelöltek hiányában elmaradt választás esetén; lemond: a
lemondás a képviselő-testület ülésén lehet bejelenteni, melyet jegyzőkönyvben
rögzítenek. Amennyiben nem személyesen akarja megtenni a lemondását, akkor írásbeli
nyilatkozatban teszi meg, melyet a képviselő-testületnek címez, valamint eljuttatja még
a polgármesterhez is. A nyilatkozatot ismertetni kell a képviselő-testület következő
ülésén. A lemondás végleges, mivel az vissza nem vonható. A megbízatása a lemondást
követő, vagy a nyilatkozat átvételét követő egy hónapon belül megszűnik.
Abban az esetben is megszűnik a megbízatása, ha a települési képviselő meghal;
feloszlik a képviselő-testület; feloszlatják a képviselő-testületet; ha nem választható a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán; ha egy éven át nem vesz
részt a képviselő-testület ülésén attól az üléstől számítva, amikor az első alkalommal
távol maradt; összeférhetetlenséget mondanak ki (ennek konkrét esetei megtalálhatóak
az Mötv. 36.§-ában), valamint méltatlanságot állapítanak meg (méltatlan a közügyek
gyakorlására az, akire az Mötv. 38.§ (1) bekezdésének valamelyik pontja vonatkozikj.f

l
L

71
72

Mötv. 39.§ (1)-(3) bekezdés
Mötv. 29-30.§
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6. A helyi önkormányzatok

gazdasági alapjai

6.1.Az önkormányzati vagyon

"A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok
ellátását szolgálják.v " Ugyanígy fogalmaz az Ötv. is. Az önkormányzati vagyon egy
külön része a törzsvagyon, amit külön kell nyilvántartani a többi nyilvántartástól. A
~törzsvagyon lehet forgalomképtelen (például: helyi közutak, terek, parkok, műtárgyak,
stb.) vagy korlátozottan forgalomképes (például: közművek, középületek, intézmények,
stb.). Avagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni az éves leltárhoz.

6.2. Az önkormányzat bevételei

Ahhoz, hogy az önkormányzat el tudja látni a feladatait, szüksége van anyagi
fedezetre. Ezeket a saját bevételeiből, központi költségvetés normatív hozzájárulásaiból,
átengedett központi adókból, illetve más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből
tudja biztosítani. Az átengedett központi bevételek fajtáját és mértékét az Országgyűlés
állapítja meg törvényben, jelenleg ilyen bevételnek minősül például a személyi
jövedelemadó

40%-a. Az önkormányzatok

állami támogatását

is szintén

az

országgyűlés határozza meg, mely lehet cél-és címzett támogatási rendszer (ezeket a
célokat országgyűlés meghatározza és ezen támogatás csak az adott társadalmi célra
használható fel), valamint egyéb támogatási rendszer, mely a hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatoknak nyújt segítséget. Az önkormányzat saját bevételének minősülnek:
helyi adók,
átvett pénzeszközök,
vállalkozásából,

saját tevékenységéből,

illetve az önkormányzati vagyon

hozadékából származó nyereség, bérleti díj és osztalék,
az önkormányzat területén kiszabott és be is folyt díj, bírság és illeték, valamint
a helyi önkormányzat és annak intézményeinek sajátos bevételei. 74

73

74

Mötv. 106.§ (2) bekezdés
Ötv. 81.§ (2) bekezdés és a 82.§ (1) bekezdés
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Az éves költségvetési
költségvetési

tervben határozza

rendeletben

foglalja

meg a gazdálkodás ának alapjait. Egységes

bele a kötelező

és az önként

vállalt

feladatai

ellátásának forrásait és kiadásait. Működési hiányt a költségvetési rendeletben nem lehet
tervezni. A polgármester felelős a gazdálkodás szabályszerűségéért,
pedig

a helyi

önkormányzat

gazdálkodás ának

összehasonlít juk, látható, hogyabevételekkel

biztonságáért.

kapcsolatos

a képviselő-testület
Ha a két törvényt

szabályozás nem módosult

jelentősen az új jogszabály bevezetésével.

6.3. Az önkormányzat gazdálkodásának
Az Ötv. nem részletezi az ellenőrzés

ellenőrzése

szabályait, csak kimondja

Állami Számvevőszék ellenőrzi a helyi önkormányzatok

gazdálkodását, továbbá a saját

intézmények pénzügyi ellenőrzését a helyi önkormányzat
Mötv. sokkal részletesebben
törvény kimondja,
szervezetei,

hogy az Európai

kormányzati

ellenőrzési

szabályozza

ellenőrzési

hatóság, a Magyar Államkincstár,

önkormányzatnak

belső ellenőrzését.

az Európai Bizottság

szerv, a fejezetek

irányító hatóságai és a közreműködő

látja e1.75 Ezzel szemben az

az önkormányzatok

Számvevőszék,

azt, hogy az

ellenőrzési

A

illetékes

szervezetei,

az

illetve az európai uniós támogatások

szervezetek képviselői is ellenőrizhetik

a helyi

nyújtott európai uniós, valamint az ahhoz kapcsolódó költségvetési

támogatások felhasználását.
A jegyző

felelős

biztosítja

az

szabályszerű

egy úgynevezett

önkormányzat
felhasználását,

képviselő-testület

belső

számára

kontrollrendszer

rendelkezésre

források

amely

hatékony

továbbá felel a belső ellenőrzés működtetéséért

és

is.76 A

az éves ellenőrzési tervet az előző év december 31-ig hagyj a jóvá.

Az új törvény az adósságrendezésről
keretében,

álló

működtetéséért,

vagyis

is szót ejt az adósságrendezési

ha a helyi önkormányzat

fizetőképessége

megszűnik,

eljárás
akkor a

pénzügyi helyzetet ezen eljárás keretén belül kell rendezni. Ameddig az eljárás tart,
addig a képviselő-testület
önkormányzat.

által elfogadott válságköltségvetés

További részletszabályokat

szóló törvényben találhatunk.

75
76
77

ezzel kapcsolatban

77

Ötv. 92.§ (1)-(2) bekezdés
Mötv. 119.§ (1)-(3) bekezdés
Mötv. 121-124.§
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alapján gazdálkodik

az

az adósságrendezésről

7.A települési önkormányzatok társulásai
"Az önkormányzat

feladatainak

ésszerűbb

megoldása

elsősorban

a megyei közgyűléssel,

társulásos

formákat.v"

önkormányzati

érdekében

társulásokban

írásbeli

célszerűbb,

vesz

részt.

gazdaságosabb

A

Foktő községgel

megállapodással,

melyet

keres

hozott létre közös

a polgármester

- mely Kalocsa, telephelye pedig Foktő - és képviseletéről

megállapodásban

és

képviselő-testület

környező települések képviselő-testületeivel

Kalocsa város jelenleg

hivatalt

Székhelyéről

hatékonyabb,

írt alá.
a társulási

döntenek, a társulás jogi személy. Ha vita merül fel a társulások

működése során a képviselő-testületek

között, akkor erről a közigazgatási és munkaügyi

bíróság dönt.

8.A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete
Az új törvény megalkotása kapcsán a helyi önkormányzatok
felügyeletben
törvény

jelentős

változások

a törvényességi

megbízottaknak

kerültek

bevezetésre.

feletti törvényességi

Az 1990-es önkormányzati

felügyeleti jogot a régiós alapon szerveződő

adta, majd az 1994. évi önkormányzati

köztársasági

választásokat

követően

a

fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok vezetői kapták meg ezt a jogot. A dolgozat
szempontjából

az 1990-es önkormányzati

törvény vizsgálata jelentős, ezért is tekintjük

át a köztársasági megbízott tevékenységét.

A köztársasági

megbízott

összehangolja

a köztársasági

valamint a régió területén működő egyéb államigazgatási
önkormányzatok
mérlegeléssel
hatáskörébe
gyakorol
minden

hozott

önkormányzati

döntések

utalt egyéb államigazgatási
törvényben

olyan

vagy

esetében);

feladatokat

kormányrendeletben

államigazgatási

hatósági

ügyben

hivatala,

szervek tevékenységét;

törvényességi ellenőrzését ellátja (csakis a jogszerűséget
ellátja

elbírálja

vizsgálhatja a

a Kormány

és elsőfokú

megállapított

a helyi

hatósági

ügyekben,
a hatáskörébe

által

jogkört
valamint
tartozó

amikben első fokon a jegyző vagy a polgármester járt e1.79

jogorvoslatokat,
78

megbízott

.•

.•

Kalocsa Város Onkormányzata 12/2007. (IV. 13.) sz. rendelete: Kalocsa Város Onkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
http://www.kalocsa.hu/rovatok/fomenu/onkormanyzatlkozerdeku
adatok/tevekenysegre,
mukodesre
atkozo adatok/szmsz 2013. 10.26.
79 Mötv. 98.§
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Amennyiben

a köztársasági megbízott törvény sértést észlel, akkor határidő kitűzésével

a helyi képviselő-testületet

--

felhívja, hogy szüntessék meg a törvénysértést.

A képviselő-

testület ezt köteles kivizsgálni, és az ez alapján tett intézkedésről, vagy éppen az egyet
nem értésről határidőben a köztársasági megbízottat tájékoztatni. Ha a képviselő-testület
nem

intézkedik

a megadott

kezdeményezheti
felülvizsgálatát

határidőn

az Alkotmánybíróságnál
és megsemmisítését;

döntés bírósági felülvizsgálatát,
megszüntetésére,

belül,

akkor

a köztársasági

a törvénysértő

megbízott

önkormányzati

rendelet

a törvénysértő határozat, belső szabályzat és egyéb

illetve a képviselő-testület

a képviselő-testület

tisztségviselője

összehívását a törvénysértés

felelősségének megállapítását.t''"

Az Mötv. bevezetésévei a korábbi fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok helyére a

l~

fővárosi

és megyei kormányhivatalok

továbbra

is az állami

hatékonyságot

nem.

felügyelet

kerültek.

Abban nem történt változás,

a jogszerűséget

A kormányhivatal ok konkrét

vizsgálhatja,
feladatai

hogy

célszerűséget

és

megtalálhatók

az új

felügyeletéért

felelős

önkormányzati törvényben, melyek az alábbiak:
törvényességi felhívással élhet
javasolhatja

J

a helyi

önkormányzatok

miniszternek, hogy az önkormányzati
J

törvényességi

rendelet Alaptörvénnyel

való összhangját

vizsgálja felül az Alkotmánybíróság
kezdeményezheti

az összehívását, vagy össze is hívhatja a képviselő-testületet,

illetve a társulási tanácsot
kezdeményezheti

az

önkormányzat

határozatának

felülvizsgálatát

a

közigazgatási és munkaügyi bíróságnál
fegyelmi eljárást kezdeményezhet

a polgármester

ellen, vagy a jegyző ellen a

po lgármesternél
a helyi önkormányzatok

feladat-és

hatáskörébe

tartozó

ügyekben

szakmai

segítséget nyújt
a helyi

önkormányzatok

javasolhatja,

hogy az Alaptörvénnyel

feloszlatását kezdeményezze

80

törvényességi

felügyeletéért
ellentétesen

a Kormánynál

Mötv. 99.§ (2) bekezdés
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felelős

miniszternek

működő képviselő-testület

•

pert indíthat azon polgármester

ellen a tisztségének

megszüntetése

iránt, aki

sorozatos törvénysértést követ el
az Állami Számvevőszéknél

kezdeményezheti

az önkormányzat

gazdálkodását

érintő vizsgálat lefolytatását
kezdeményezheti

a Magyar

Államkincstárnál, hogy a központi költségvetésből

járó támogatás jogszabályilag

meghatározott

részét tartsák vissza, vagy vonják

meg,
bírósági

eljárás

megindítását

szemben, aki a határozathozatali

kezdeményezheti

meghatározott

önkormányzattal

esetekben

Mötv. 132.§ (1) bekezdés
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nem tesz

pótlását is, és végül
törvényességi

szabhat ki a helyi önkormányzatra vagy társulásra."

81

az

és feladat ellátási kötelezettségének

eleget, vagy kérheti a határozathozatal
az Mötv.-ben

azzal

felügyeleti

bírságot

V.Összefoglalás
Miután áttekintettük az önkormányzati

igazgatás átalakulását Magyarországon,

azon belül is Kalocsán, láthatjuk, hogy az új önkormányzati törvény bevezetése jelentős
változásokkal járt. Ami legfontosabb újítás, hogy az önkormányzatok
település

fenntartását,

kormányhivatalokhoz

Véleményem

irányítását,

ellátását

végzik

mára már csak a

és az egyéb ügyek

intézése

a

került.

szerint ez azért pozitív változás,

mert így az önkormányzatok

teljes

mértékben a településre, a lakosságra tudnak koncentrálni, nem pedig a hatósági ügyek
útvesztőjében keringenek.
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