
5.4. Döntéshozatal központi és helyi szinten: az országgyűlés és a helyi 

képviselő testület feladatainak hasonlósága  
 

Sok szó esik arról, hogy az államháztartás központi és helyi szintjének gazdálkodása, működési 

kerete hasonló. Az alábbi táblázatban erről gyűjtöttünk össze néhány alapvető információt: 

Helyi szinten Központi szinten 

- Önkéntes feladat vállalható - Minden feladat kötelező 

- Ha a polgármester, a főpolgármester, 
a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, 

valamint a polgármesteri hivatal és a 
közös önkormányzati hivatal 

ügyintézője államigazgatási feladat- 
és hatáskörében jár el, a képviselő-
testület, közgyűlés nem utasíthatja, 

döntését nem bírálhatja felül. 

 

- Rendeletalkotási és határozatalkotási 

jog 

- Széleskörű jogszabályalkotási jogkör 

- Alakuló ülésen eskütétel - Alakuló ülésen eskütétel 

- Összeférhetetlenség (pl. nem lehet 

országgyűlési képviselő, jegyző, 
stb.) 

- Összeférhetetlenség (pl. nem lehet 

országgyűlési képviselő, jegyző, 
stb.) 

- 5 évente nyilvános választás során 

választják tagjait. 

- 4 évente nyilvános választás során 

választják tagjait. 

- Önkormányzati képviselő kérésére 

felvilágosítást köteles adni – 
legkésőbb az ülést követő 30. napon. 

- Országgyűlési képviselő kérésére a 

Kormány felvilágosítást köteles adni 

- Bizottságokat hozhat létre, a 

bizottságok munkáját felügyeli 

- Bizottságokat hozhat létre, a 

bizottságok munkáját felügyeli 

- hatásköreit a polgármesterre, a 
bizottságára, a részönkormányzat 

testületére, a jegyzőre, a társulására 
ruházhatja át. 

- hatásköreit bizottságra, kormányra, 
miniszterelnökre ruházhatja át. 

- Vagyonnyilatkozat-tétel - Vagyonnyilatkozat-tétel 

- A polgári perrendtartásról szóló 
törvény szerinti gazdálkodó 

szervezetet (a továbbiakban: 
gazdálkodó szervezet), nonprofit 

szervezetet és egyéb szervezetet (a 
továbbiakban együtt: intézmény) 
alapíthat, továbbá szerződést köthet 

természetes és jogi személlyel vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel. 

- Az államháztartási törvény szerinti 
gazdálkodó szervezeteket hozhat 

létre 

- Évente legalább 6 ülés - Folyamatos ülések, ülésnapok (2010-
2014 között 154 ülés, 342 nap 

ülésnap volt) 



- Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadása 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadása 

- Ülése nyilvános (főszabályként) - Ülése nyilvános (főszabályként) 

- Társulást hozhat létre  

- Dönthet gazdasági program, a 
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a 

kölcsönfelvétel vagy más adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalás, 

alapítványi forrás átvétele és átadása 
kérdésekben 

- Az éves költségvetési eljárás 
keretében dönthet hitelfelvételről, 

kötvénykibocsátásról, amelyet erre a 
célra szakosodott költségvetési 

szervek útján lát el folyamatosan 

- Üléseit a polgármester vezeti - Üléseit az Országgyűlés elnöke 

nyitja meg, alelnöke vezeti le 

- Határozatképes, ha az ülésen az 
önkormányzati képviselőknek több 

mint a fele jelen van. A 
határozatképességet folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni. 

- Határozatképes, ha az ülésen az 
országgyűlési képviselőknek több 

mint a fele jelen van. A 
határozatképességet folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni. 

- Nyílt szavazás (főszabály) - Nyílt szavazás (főszabály) 

- Évente legalább egyszer előre 

meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a 

helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő 
kérdéseket és javaslatot tehetnek. 

 

- Átmeneti gazdálkodásról rendeletet 

alkothat 

- Átmeneti gazdálkodásról törvényt 

alkothat 

 

 


