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Az önkormányzat fogalmának értelmezése 

Ö n k o r m á n y z a t  

Szerveződési elv Működési 
mechanizmus 

Eljárási technika 

© Dr. Kákai László 



Szerveződési elv 

Az önkormányzás, mint tevékenység intézményesült szervezeti formában 
való létrehozása és funkcionálása 

 Önszerveződés 
 Saját jogon való döntés 
 Önszabályozás 
 Önigazgatás 
 önfejlesztés 

Megnyilvánulása: 
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Működési mechanizmus 

Már intézményesült szervezeti formában funkcionáló önkormányzat 

 Céljainak meghatározása (tagok számára az 
önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségét kell kínálnia) 

 Tagok érdekképviseletének és –
védelmének ellátása 

Megnyilvánulása: 

A modern alkotmányos jogállamban az önkormányzatokkal szemben követelményként 
állítható fel a demokratizmus elvének érvényesülése. Ez a tagok egyenlő jogait és 
kötelezettségeit, a döntések többségi elven történő meghozatalát, a nyilvánosság biztosítását, 
valamint a tagoknak a szervek megbízatásában és tevékenységük ellenőrzésében való 
közreműködést jelenti. © Dr. Kákai László 



Eljárási technika 

A funkcionáló önkormányzat olyan intézményesült 
megoldások kialakítását és alkalmazását tételezi fel, amelyek 
lehetővé teszik az önkormányzat tagjainak az önkormányzati 
döntések előkészítésében és meghozatalában való 
közreműködését, akár képviseleti, akár közvetlen, a 
különböző participációs megoldásokon keresztüli 
akaratformálási tevékenységet 
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Önkormányzat és autonómia 

Az autonómia terjedelme egyben meghatározza az 
önkormányzat terjedelmét is!  

Az autonómia, mint feladat- és hatáskörök sérthetetlensége kifejeződik: 

 Szervezeti autonómiában 
 Rendelkezési autonómiában 
 Igazgatási autonómiában 
 Gazdasági-pénzügyi autonómiában 
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Az önkormányzatok jellegük szerinti 
csoportosítása 

S z a b a d s á g j o g o k  
a l a p j á n  l é t r e j ö v ő  
ö n k o r m á n y z a t o k  

Célok, 
tevékenységi 

körök 

Működési terük 
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Funkcionális önkormányzatok 

F u n k c i o n á l i s  
ö n k o r m á n y z a t o k  

köztestületek Helyi 
önkormányzatok 
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Történelmi helyzetből fakadó fejlődési 
szakaszok 

 A protestáns Észak- és Nyugat-Európa szekularizált államai képesek voltak erős 
„nemzeti” kormányok létrehozására és az államokon belüli területi egység 
megteremtésére. Ez olyan közigazgatási állam megjelenését eredményezte, 
amely függetlenné vált az egyháztól és kisebb mértékben a társadalmi 
közösségektől is.  

 
 A katolikus Kelet- és Közép-Európában a Habsburg örökösödési javak az első 

világháborúig fennmaradtak. A Habsburg területek magukba foglalták Ausztriát 
és Magyarországot, de ide tartozott még Csehszlovákia, Dél-Németország, Dánia 
egy része, Dél-Lengyelország és különböző összekötő területek a Balkánnal 
(Jugoszlávia, Románia egyes részei). 

 
 A katolikus Dél-Európában is jelen volt a Habsburg uralom és az egyház erős 

befolyása, de ezzel egy időben ott nemzeti államalapítási kísérletek is 
megjelentek: Olaszországban Garibaldi, Spanyolországban a polgári forradalom 
és a Franco rendszer, Portugáliában Salasar és az Estado Novo, Görögországban 
különböző monarchista és diktátori rendszerek.  

 
Forrás: (Benett, R. J.  1993: 35.) 
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Napóleoni fuzionált rendszer

Központi kormányzat

Helyi önkormányzat
Legfelső szint

Legalsó szint

Belügyminisztérium

Polgármester

Tanács

Tanács

Helyi szolgáltatások Területi szolgáltatások

(koordináló hatalom)
Prefektus

Megyék

Forrás: Smith, G. 1989:262.

Napóleoni fuzionált/összeolvadt 
rendszerek 
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Angolszász kettős rendszer 

Az angolszász kettős rendszer

Központi kormányzat

Helyi önkormányzat
Legfelső szint

Lagalsó szint

Tanács

Tanács

Helyi szolgáltatások Területi szolgáltatások

(ad hoc

Végrehajtó
bizottság

vagy testület

Végrehajtó
bizottság

vagy testület

felügyelet)

Megyei Tanács

Forrás: Smith, G. 1989:262.

© Dr. Kákai László 



Skandináv testületi/megosztott 
hierarchikus rendszerek 

Skandináv testületi/megosztott hierarchikus rendszer

Központi kormányzat

Helyi önkormányzat
Legfelső szint

Legalsó szint

Belügyminisztérium

Tanács

Tanács

Helyi szolgáltatások Területi szolgáltatások

(Koordináló hatalom)Tartományi
kormányzó

Megyék

Végrehajtó
bizottság

vagy testület

Forrás: Benett, R. J. 1993:37.
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Kettős alárendeltségű rendszerek 

Kettős alárendeltségű rendszer

Központi kormányzat

Legfelső szint (Kerület)

Legalsó szint
(város, vidék)

Legfelső Szovjet

Helyi Szovjet

Helyi Szovjet

Forrás: Benett, R. J. 1993:37.

  
         ( Párt és Terv)

Helyi szolgáltatások

Párt

Párt

Ágazati
minisztériumok Párt

Ágazati Szovjetek
Ipari Komplexumok Párt
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Az egyes rendszerek főbb jellemzői 

Fúzionált/összeolvadt rendszer jellemzői: 
  
 Önkormányzat alkotmányos státuszt élvez; 
 azonos státuszú önkormányzati egység egy „közös feljebbvaló” gyámsága alatt áll; 
 teljes dekoncentráció; 
 központ által delegált hatalom, polgármesterek központilag ellenőrzöttek; 
 központi hatalom helyi gyarmatosítása (Comul des mandats). 
 
Angolszász kettős rendszer: 
  
 Önkormányzatok nem élveznek alkotmányos státuszt 
 központ és a helyi hatalom kapcsolata lényegében horizontális tagolású; 
 polgármester szimbolikus szerepe; 
 bizottságok túlsúlya és valós végrehajtó hatalom hiánya; 
 bizottságok hozzák meg a legfőbb döntéseket, a teljes tanács csak jóvá hagy. 
 
Megosztott/hierarchikus rendszer: 

 
 Erős alkotmányi státusz, nagy politikai autonómia és pénzügyi önállóság;  
 központi kormány befolyása alatt tarja a vidéki szintet, beleértve a tagok kiválasztását is;  
 települések saját tanáccsal és kollektív felelősségű autonómiával rendelkeznek. 

 
Kettős alárendeltségű rendszerek: 

 
 Egyetlen párt felügyelete alatt állnak; 
 a párt szerkezete egybeesett a szovjetek szerkezetével minden szinten; 
 minden egyes döntést a következő felsőbb Szovjet ellenőrzött; 
 központilag meghatározott gazdasági tervek a helyi autonómia hatáskörét minimálisra csökkentették; 
 a gyakorlatban a felső-kerület volt a domináns (központi kontroll legalsóbb szintje), alsó-kerület gyakorlati hatalom nélkül. 
 

© Dr. Kákai László 



Európa a XIX. század elején 
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Európa a XIX. század végén 
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Európa a XX. század elején 
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Európa a XX. század közepén 
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Európa a XX. század végén 
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Ismérv UK USA/Kanada Franciaország, 
Olaszország 

Svédország, Dánia Magyarország 

Alkotmányos státusz Parlament 
hozza létre 

Szövetségi 
állam 

alkotmánya 
Nemzeti alkotmány Nemzeti alkotmány Nemzeti 

alkotmány 

Szintek száma vegyes vegyes háromszintű kétszintű egyszintű 

Felelősség és hatalom Törv. 
Korlátozza 

Törv. 
Korlátozza 

Ált-os felelősség és 
törv-i előírás 

Ált-os felelősség és 
törv-i előírás 

Ált-os 
felelősség és 
törv-i előírás 

Törvényességi kontroll 
gyakorlója Bíróság Bíróság Regionális szint és 

bíróság Állam és bíróság Országgyűlés és 
bíróság 

A helyi pol. ellenőrzése helyi szinten helyi szinten közp-i és helyi közp-i és helyi közp-i és helyi 

A helyi pol. felülről való 
ellenőrzöttsége történelmileg gyenge gyenge erős erős erős 

A funkciók decentralizációja 
1949-1989 csökkent különböző növekvő növekvő növekvő 

Az Önk-i szektor kiadásai a 
GDP %-ban 12 11,9 9,2 28,3 12 

Az államháztartás kiadásai a 
GDP %-ban 39,4 30 50 54 44 

A végrehajtó hatalom helyi 
gyakorlója tanács kevert polgármester vagy 

elnök kevert polgármester 
vagy elnök 

Képviseleti rendszer többségi többségi országos képviselet országos képviselet többségi 

Pártrendszer erős kétpárti gyenge 
kétpárti 

erős többpárti erős többpárti többpárti 

Helyi választási részvétel alacsony alacsony magas magas közepes 

Forrás: Vígvári A. 2002: 260. © Dr. Kákai László 



Helyi felelősségi körök kiterjedtsége 

Jóléti állam Jóléti állam 
válsága 

Önkormányzat 
piaci 

modellje 
A humán 

szolgáltatásokban 
növekedtek az 

önkormányzatok 
kompetenciái 

A helyi költségvetés 
növekedését 

korlátozó politika 

A társadalmi partnerség 
fontossága 

A közösségi 
források közvetlen 

bevonása 
Gazdasági válság 

Globalitás vs. Lokalitás? 
 

Állam/önkormányzatok 
szerepének újra definiálása 

? 
Kákai, 2009: 137. alapján aktualizált. © Dr. Kákai László 



Közigazgatási reformtörekvések fő 
mozgatórugói Európában 

 gazdasági és pénzügyi kényszer – közkiadások csökkentése, 
 hatékony közigazgatás iránti igény (szakemberszükséglet 

kielégítése, a szolgáltatások „költség-hozam” elvének 
érvényesítése), 

 ipari és tőkepiaci változások (koncentráció és globalizáció), 
 a telekommunikáció és az elektronika rohamos fejlődése – „új 

típusú demokrácia” kialakulása,  
 szolgáltató és polgári közigazgatás iránti lakossági igény 

kielégítése, 
 közigazgatás-szervezési okok (állam decentralizációs 

szándéka, demokratizmus kiszélesítése), 
 regionális önrendelkezési mozgalmak megerősödése. 
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Reformpolitikák összegzése 

 közszolgáltatások költségvetési támogatásának csökkentése, 
 a privatizáció megvalósítása- „magánszektor szerű igazgatás” 

megteremtése  
 a piac, a piaci verseny bevezetése a közszolgálat területén 

(közbeszerzés), 
 új igazgatási technikák elterjesztése (kiszervezés, 

közigazgatási szerződés stb.), 
 új megoldások a közigazgatás személyi állományát illetően, 

külön vezetési módszerek, a felvétel, a képzés és 
javadalmazás terén, 

 teljesítménymérés és –értékelés a közszolgálatban, 
 decentralizáció elvének alkalmazása. 
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Önkormányzatok nagysága lakosság 
szerint Európában 

Önkormányzatok aránya népesség szerint (az összes %-ában) 
Ország Összes 

önkormányzat 1000 alatt 1001- 
5000 

5001- 
10 000 

10 001- 
100 000 

100 000 
fölött 

Ausztria 2333 25,8 65,7 5,6 2,7 0,2 
Belgium 589 0,2 17,1 29 52,3 1,4 
Bulgária 255 0,0 8,2 21,9 63,6 6,3 
Csehország 6244 79,6 16,1 2,2 2,0 0,1 
Dánia 275 0,0 7,0 44,0 47,6 1,4 
Finnország 455 4,9 44,6 26,3 22,9 1,3 
Franciaország 36 551 77,1 18,1 2,5 2,2 0,1 
Görögország 5922 79,4 17,3 1,3 1,9 0,1 
Hollandia 647 0,2 11,0 27,6 58,4 2,8 
Izland 197 83,3 13,2 1,5 1,5 0,5 
Lengyelország 2880 0,0 20,1 36,9 36,5 6,5 
Luxemburg 118 51,0 41,0 5,0 3,0 0,0 
Magyarország 3109 54,3 37,1 4,2 4,1 0,3 
Málta 67 11,0 45,0 28,0 16,0 0,0 
Nagy-Britannia 484 0,0 0,0 0,0 0,0     100,0 
Németország 14 561 47,6 33,6 8,4 9,8 0,6 
Norvégia 439 3,9 52,4 24,4 21,6 0,7 
Olaszország 8101 23,9 49,0 14,2 12,2 0,7 
Portugália 305 0,3 8,2 25,0 59,0 7,5 
Spanyolország 8086 60,6 25,6 6,4 6,7 0,7 
Svájc 3021 59,5 31,5 5,3 3,5 0,2 
Svédország 286 0,0 3,1 19,2 73,8 3,9 
Szlovákia 2875 68,4 27,3 1,8 24,3 0,1 
Törökország 2378 0,1 0,0 79,3 17,2 3,4 

 Forrás: Dr. Szente Z. 1996: 600.; Pfizer, T.-Wehling, G. 2000: 14-15. Swianiewicz, P. 2001. 
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Önkormányzatok száma Európában 
1950-1992 

Ország 1950 1992 Változás 
%-ban 

Ausztria 3999 2333 -42 
Belgium 2669 589 -78 
Bulgária (1949) 2178 (1991) 255 -88 
Csehország - (1999) 6244 - 
Dánia 1387 275 -80 
Finnország 547 455 -17 
Franciaország (1945) 38 814 (1990) 36 763 -5 
Görögország 5959 5922 -0,6 
Hollandia 1015 647 -36 
Izland 229 197 -14 
Lengyelország - (1999) 2880 - 
Luxemburg 127 118 -7 
Magyarország 3032 3109 +3,9 
Nagy-Britannia 2028 484 -76 
Németország 24 272 14 561 -40 
Norvégia 744 439 -41 
Olaszország 7781 8101 +4,1 
Portugália 303 305 +0,6 
Spanyolország 9214 8086 -12 
Svájc 3097 3021 -2,5 
Svédország 2281 286 -87 
Szlovákia n.a. (1997) 2875 - 
Törökország n.a. 2387 - 

 
Forrás: Dr. Szente Z. 1996: 601.; Norton, A. 1994: 40-41.; Swianiewicz, P. 2001. 
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A közigazgatási reformok eredménye 

A közigazgatási reformok eredményeként Európában lényegében két életképes 
modell különböztethető meg:  

Az észak-európai modell, amelyben a települési önkormányzatok nagyon 
széleskörű, magas színvonalú és gazdaságosan előállított közszolgáltatásokat 
nyújtanak. Ennek a modellnek az „ára” azonban a települési önkormányzatok 
önállóságának tömeges megszüntetése, a települések összevonása (a 
közigazgatásilag és szolgáltatásszervezési szempontoknak leginkább megfelelő 
„optimális” üzemméret kialakítása), azaz a helyi önkormányzatok számának 
drasztikus csökkentése. 

A dél-európai modell, amelyben a települési önkormányzatok ugyan 
megőrzik önállóságukat, de közszolgáltatási feladataik jelentős részét a 
középszintű területi önkormányzatoknak adják át, amelyek hatékony és széles 
közszolgáltatásokat nyújtanak. 

© Dr. Kákai László 



Közszolgáltatások hatékonyságát biztosító 
regionális politikai modellek Európában 

© Dr. Kákai László 



Magyarország település méretének 
változása 1990-2012 között 

Forrás: KSH 1990, 2014 

Település típus 

Települések Népesség 

1990 2012 
változás 

[% ] 

1990 2012 
változás 

[% ] száma [% ] száma [% ] száma [% ] száma [% ] 

499 alatt 965 31,4 1116 35,4 15,6 269.458 2,6 289.721 2,9 7,5 

500-999 709 23,1 641 20,3 -9,6 517.670 5,0 467.148 4,7 -9,8 

1000-1999 647 21,1 642 20,4 -0,8 927.841 9,0 925.265 9,3 0,3 

2000-4999 479 15,6 481 15,3 0,4 1.421.841 13,7 1.441.626 14,5 1,4 

5000-9999 130 4,2 132 4,2 1,5 886.272 8,6 915.049 9,2 3,2 

10 000-49 999 120 3,9 123 3,9 2,5 2.317.883 22,4 2.355.871 23,8 1,6 

50 000-99 999 12 0,4 11 0,4 -8,3 785.278 7,6 742.998 7,5 -5,4 

100 000 felett 9 0,3 8 0,3 -11,1 3.229.021 31,2 2.771.120 28,0 -14,2 

Összesen 3071 100 3154 100 2,7 10.354.842 100 9.908.798 100 -4,3 

© Dr. Kákai László 



A települési önkormányzatok Alkotmányban foglalt 
alapjogai a következők: 

1.  önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi 
okból vizsgálható felül, 

2. gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az 
önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat, 

3. az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját 
bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül, 

4.  törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét, 
5. törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét, 
6. önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat, 
7. a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult 

szervhez, 
8. szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati 

érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi 
önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek, 

9. feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű 
jogszabállyal. 

 

© Dr. Kákai László 



A települési önkormányzat feladat- 
és hatásköre I. 

1.  a településfejlesztés, a településrendezés, 
2. az épített és természeti környezet védelme, 
3. a lakásgazdálkodás, 
4.  a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés és a csatornázás, 
5. a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek 

fenntartása, 
6. helyi tömegközlekedés szervezése és fenntartása, 
7. a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 
8. gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 
9. közbiztonság helyi feladatai, 
 

© Dr. Kákai László 



A települési önkormányzat feladat- 
és hatásköre II. 

10. közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, 
11. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 
12. az óvoda, az alapfokú nevelés és oktatás biztosítása, 
13. az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és 

ifjúsági feladatokról való gondoskodás, 
14. az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, 
15. a közösségi tér biztosítása, 
16. közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport 

támogatása, 
17. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a 

biztosítása. 
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A helyi önkormányzat kötelezően 
ellátandó feladatai a következők: 

1.  köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, 
2. az óvodai nevelésről, 
3. az általános iskolai nevelésről és oktatásról, 
4.  az egészségügyi és szociális alapellátásról, 
5. a közvilágításról, 
6. a helyi közutak fenntartásáról, 
7. a köztemető fenntartásáról, 
8. köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 

érvényesülését. 
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• az új Ötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a 
települési önkormányzatok számára, 

• a jelenlegi feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja 2013-tól, 
• a települési önkormányzatok a jövőben a valós helyi feladat-szervezési 

döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, 
• a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek, 
• a jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő többsége a járási 

kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az igazgatási feladatok országon belül 
egyenlő színvonalon történő ellátását, 

• a helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat 
elő, a jövőben az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági 
teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is 
figyelembe véve. 

Helyi önkormányzatokról szóló új 
törvény – feladatátrendeződés 
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény - 
önkormányzati kötelező feladatok 2013-tól 

• településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés 
(köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), 

• óvodai ellátás, 
• szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
• egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges 

életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. 
köztisztaság, rovarirtás), 

• kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet 
támogatása, stb.), 

• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás 
(csatornaszolgáltatás) , 

• lakás- és helyiséggazdálkodás, 
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény - 
önkormányzati kötelező feladatok 2013-tól 

• honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 
• közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
• helyi közfoglalkoztatás, 
• helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos 

feladatok, 
• sport, ifjúsági ügyek, 
• nemzetiségi ügyek, 
• helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
• hulladékgazdálkodás, 
• távhőszolgáltatás, 
• kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei 

értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. 
© Dr. Kákai László 



Nem az önkormányzati törvényben 
előírt önkormányzati feladatok 

• Törvény a felsoroltakon kívül más a helyi közügy, helyben 
biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja.  

• Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az 
állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az 
önkormányzat állami feladatokat is elláthat. 

• A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan 
helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 
kizárólagos hatáskörébe.  

• Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a 
kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban 
az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított 
külön források képezhetik. 
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény 
– feladatátrendeződés 

Az új Ötv. értelmében az önkormányzatoktól elkerülő 
feladatok: 

• megyei intézmények állami fenntartásba kerültek (MIK-ek), 
a megyék elsődleges feladata a területfejlesztés 
összefogása, 

• alap- és középfokú oktatás, (óvoda kivételével) 
• egészségügyi szakellátó intézmények (kórházak) 

fenntartása, 
• államigazgatási feladat- és hatáskörök átkerülnek a járási 

hivatalokhoz. 
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A megyei intézmények állami fenntartásba 
vétele 

2011. évi CLIV. törvény alapján: 
 
• a megyei intézmények állami fenntartásba kerültek  

2012. január 1-jétől,  
• a megyék adósságállományát (189 mrd Ft) az állam átvállalta 

2011-ben, 
• a megyei intézmények szállítói tartozása az intézményfenntartást 

követi, 
• a megyei önkormányzatok vagyona, gazdasági társaságai, 

alapítványai stb. térítésmentesen az államra szálltak. 
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Köznevelés 

Feladatváltozás Állam - Önkormányzat között: 
• Óvoda fenntartás és működtetés - teljes körűen települési önkormányzat 

• Iskola (alapfokú, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, szak-, szakmai szolgálat)  

                Pedagógusok és szakmai segítőik   - állami alkalmazottak 

                                                                         - közvetlen bérfinanszírozás 

                Szakmai dologi kiadás  - állam támogatja 

                Működtetés (nem szakmai dologi kiadások, technikai személyzet)  

                Főszabály:     3000 fő lakos fölött - önkormányzati feladat 

                                      3000 fő lakos alatt  - állami feladat 

                Kiegészítő szabály:  

                                      3000 fő lakos fölött - önkormányzat lemondhat, állam átvállalja 

                                                                         önkormányzat hozzájárulást fizet feltételtől 

                                                                         függően 

                                      3000 lakos alatt - önkormányzat átvállalhatja, ha képes működtetni 

• Szakképzés - állami feladat teljes körűen © Dr. Kákai László 



Köznevelési intézményfenntartó 
rendszer 

• A köznevelési intézményeket a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fogja fenntartani. 

• Az operatív feladatokat a Központ tankerületi igazgatóságai 
látják el. 

• A tankerületek területe megegyezik a járások területével. 
• Költségvetési jogilag a Központ egy egységes költségvetési 

szerv lesz, a tankerületek és az iskolák a Központ jogi 
személyiségű szervezeti egységei lesznek. 

• Ahol az állam látja el a működtetési feladatokat, ott ez a 
feladat is a Központra hárul. 
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kakai.laszlo@pte.hu  
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