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MEGRAGADNI AZ ÖNKORMÁNYZATI GYEPLŐT
…JELÖLTKÉNT, VÁLASZTÓKÉNT

Egy ország, egy közösség, de egy érdekvédelmi szervezet jövője szempontjából is fontos, hogy a közélet megújulásának kezdeményezői, előmozdítói a fiatalok legyenek.
Úgy gondolom, ha egy teljes korosztály hiányzik a társadalmi élet megszervezéséből, vagy nem mondja el véleményét a közélet dolgairól, nem
ragadja meg a gyeplőt választásokkor – sem jelöltként, sem választóként
–, akkor az őt érintő ügyek sem lesznek jelen a megfelelő súllyal a helyi
vagy országos napirenden.
Csak rajtatok áll, hogy 2016-ban ezen a helyzeten változtassatok!
Helyettetek nem tudnak mások akarni, tenni, változtatni, csupán veletek
együtt, a ti észvételetekkel. Ügyeitek képviselete helyi, megyei szinten
is csak akkor lehet igazán hatékony, ha a tenni akarás, a lelkesedés és a
lendület egyformán jelen van ebben a tevékenységben.
Meggyőződésem, hogy a fiatalokat leghatékonyabban kortársaik tudják
megszólítani, mert nem kell külön képleteket, bonyolult egyenleteket
gyártaniuk arra, hogy vajon a fiatalokat érintő kérdéseket hogyan fogalmazzák meg és helyezzék terítékre.Ez az esély egyben felelősség is.
Egyikről se feledkezzetek meg. Éljetek tehát az eséllyel, kortársaitokat
pedig képviseljétek felelősséggel!
Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke
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A helyi közigazgatást, a polgármesteri hivatalt és az alárendelt intézményeit, a hozzátartozó közszolgáltatási rendszert én úgy tekintem mint
egy nagy vállalatot, amely több tucat különálló, egymástól függetlenül termelő vagy szolgáltató egységből áll, és amelyben minden egység
hatékonyan, nyereségesen kell működjön. Mert ha nem, akkor ott nem
pénzben mérhető veszteségeket kell elkönyvelni, hanem a közösséget
ért hiányosságokat, a lakosság elégedetlenségét, akár a fejlődés elmaradását. Természetes, hogy ennek a rendszernek a menedzselése minden
vezető, döntéshozó számára nagy feladat, de ösztönző kihívás is.
Számunkra, egy kisebbségben élő közösség számára, még „érzékenyebb” a helyi demokrácia, mert választott vezetőink által minél szélesebb körben szeretnénk dönteni saját sorsunkról. A helyi közügyek
ellátása ugyanis a helyi önkormányzatok feladata, így az azokkal kapcsolatos célok meghatározása, az érvényesítendő értékek kijelölése is.
A jó döntéshez viszont szakértelem kell, hozzáértés és az újat akarás
bátorsága is. Szükség van tehát a tapasztalt, több mandátumon át közösséget vezető polgármesterekre, alpolgármesterekre, de szükség van
a generációváltásra is, a fiatalításra, a négyévenkénti választások rendszerében a megújulásra is.
Az RMDSZ-nek több 200 polgármestere és ugyanannyi alpolgármestere,
valamint több mint 2.200 tanácsosa dolgozik ma az önkormányzatokban. Az RMDSZ megújulását, fiatalítását szolgálja az, hogy a Szövetség
önkormányzati választásokon induló jelöltjeinek egyharmada új a politikában, és a listákon több fiatal szerepel az elmúlt négy évhez képest.
Nekik kívánunk sok sikert ezzel a kiadvánnyal ehhez a nagyon szerteágazó, érdekes, izgalmas, sokszor megerőltető, de sok elégtétellel is
szolgáló munkához.
Ilyés Gyula,
önkormányzati ügyvezető alelnök
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Egy éve, amikor a MIÉRT elnöke lettem, azt mondtam, hogy konkrét célokat és elképzeléseket kell megfogalmaznunk az ifjúságpolitika terén,
majd azon dolgozzunk, hogy ezeket az elképzeléseket gyakorlatba ültessük, élve a politika eszközeivel! Az Önkormányzati kisokos egy olyan segédeszköz a 2016-os önkormányzati választásokon induló és tisztséget
elnyerő fiatal jelöltjeink számára, amivel hathatosan hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy megfogalmazott elképzeléseink, terveink , törvényesen és
operatívan kézzelfogható megvalósításokká váljanak.
Új emberekre, új ötletekre, új lendületre van szükség a politikában. Ezt
leginkább a fiatalok tudják hozni. Közösségünk megújulása és megerősödése a fiatalokon múlik.
Antal Lóránt,
a MIÉRT elnöke
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NEM ARRA VÁLLALKOZTUNK, HOGY KÖNNYŰ
LESZ, HANEM ARRA, HOGY HASZNOS MUNKÁT
FOGUNK VÉGEZNI!

Sokszor halljuk azt, hogy az országnak változásra van szüksége, lehetne
jobb munkát is végezni,és akkor mi lehetnénk a „a kelet Svájca”. A pálya
széléről könnyű kritizálni, hozzáértő megjegyzéseket tenni és elmondani,
hogy másoknak mit kellene tenniük. Részt venni a feladványok megoltásában azonban már kevesebben mernek. Ti nem vállalkoztatok könnyű
feladatra, sokkal inkább egy ádáz küzdelemre, kőkemény harcra, amelyet
egy nehéz bürokratikus államstruktúrában kell megvívnotok úgy, hogy a
közösség érezze, lássa a pozitív fejleményeket. Ez feladatnak nem kevés.
Valóban, a közhangulat ma nem minden tekintetben kedvez azoknak, akik
önkormányzati munkát vállalnak, hiszen számtalan előítélettel is szembesülnötök kell. De az sem kevésbé igaz, hogy ez a hivatás nem lenne en�nyire szép és érdekes, ha könnyű lenne. És emellett azt is tudatosítnunk
kell, hogy az önkormányzati intézkedések életünk sok fontos területére
közvetlenül kihatnak – az oktatástól a gazdaságon át egészen az infrastruktúráig, szociális rendszerig vagy turizmusig. Olyan fiatal vezetőkre
van ma szükség, akik vállalják a feladatot, új szemléletet tudnak vinni a
helyi szintű politikába és újítani, változatni tudnak közösségük életén.
Ti most lehetőséget kaptatok arra, hogy bebizonyítsátok: Erdélyben jó
élni, vannak lehetőségek, csak kell tudni megszervezni a közösséget, az
őt kiszolgáló intézményeket.
Az RMDSZ nyitott a fiatalok felé, így csak a mi munkánkon múlik, hogy
olyan Szövetséget és magyar közösséget építsünk, amelyre büszkék lehetünk, és amelyben biztos jövő vár a fiatalokra.
Jó munkát és elszántságot, kitartást kívánok nektek a nehéz és szép
feladataitok mellé!
Geréd Imre,
az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnöke
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A Magyar Ifjúsági Értekezlet 2015 -ben egy új hullámmal indult el, ennek
eredményeképpen 2015 április 2-án Kolozsváron alakult meg a MIÉRT
Önkormányzati Kabinetje. A kabinet vezetőjeként azt a célt tűztem ki,
hogy felkészítsük az erdélyi magyar fiatalokat közéleti szerepvállalásra.
Az Önkormányzati Kisokos a MIÉRT Önkormányzati Kabinetjének a
kezdeményezése, amely azért jött létre, hogy a fiatal kezdő önkormányzati képviselők tudását gazdagítsa. A kabinet Budapesten az IKSZ
– MIÉRT közös elnökségi ülésen is bemutatta elképzeléseit a Magyar
Kormány képviselőinek.
Köszönet az ötletért és a munkáért Butka Gergő barátomnak, Szatmárnémeti önkormányzati képviselőjének.
Kelemen Szilárd,
a MIÉRT önkormányzati kabinet vezetője
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I.
A HELYI KÖZIGAZGATÁS
INTÉZMÉNYRENDSZERE,
FELADATKÖREI ÉS
MŰKÖDÉSE
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1. A HELYI KÖZIGAZGATÁS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.1 AZ ALKOTMÁNY ELŐÍRÁSAI
A helyi autonómiát községi és városi szinten a választott helyi tanácsok
és a polgármesterek valósítják meg. A megyei tanácsok a megye önkormányzatait koordinálják, a megyei szintű közszolgáltatások biztosítása
érdekében.
A Kormány minden megyében kinevez egy prefektust, aki a Kormány
képviselője a megyében és a központi intézmények megyei egységeit
vezeti. A prefektus a helyi közigazgatási hatóságok törvénytelennek vélt
aktusait (tanácsi határozatok, polgármesteri rendeletek) megtámadhatja
a közigazgatási bírói hatóságnál. Ebben az esetben a megtámadott aktusok alkalmazása felfüggesztődik a jogerős ítélet meghirdetéséig.
FONTOS

A HELYI TANÁCS/POLGÁRMESTER, A
MEGYEI TANÁCS ÉS PREFEKTUS KÖZÖTT
NINCS ALÁRENDELTSÉGI VISZONY!

Azokban a közigazgatási egységekben amelyekben egy nemzeti kisebbség jelentős arányban van jelen, a közigazgatásban
biztosítani kell a kisebbségi nyelv használatát.
RO: Constituţia României – art. 120 - 123.
HU: Románia Alkotmánya - 120-123 szakaszok
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1. 2 A HELYI KÖZIGAZGATÁS: HELYI TANÁCS,
POLGÁRMESTER
A helyi autonómia a helyi közigazgatásnak az a joga és képessége, hogy
a helyi közösség közügyeit kezelje. Ezt a jogot a szabadon választott polgármester és tanács gyakorolja. A polgármester és a helyi tanács mandátuma 4 év.
A helyi tanács a döntéshozatali hatóság (ro: deliberativ), a polgármester
a végrehajtó hatóság (ro: executiv). A helyi tanács a határozatain keresztül érvényesíti döntéseit, amelyeket rendes, vagy rendkívüli tanácsi gyűléseken hoz meg.
FONTOS

A POLGÁRMESTER ÉS A HELYI
TANÁCS KÖZÖTT NINCS ALÁRENDELTSÉGI VISZONY!

A polgármestert a tanács által választott alpolgármester (a megyeszékhelyek esetében két alpolgármester) segíti munkájában. Az alpolgármester(ek) feladatkörét a polgármester határozza meg. Az alpolgármester(ek) megtartják tanácsosi minőségüket is mandátumuk idején.

A helyi tanácsnak minden, a helyi közösséget érintő ügyben
kezdeményező és döntési joga van, amennyiben az érintett
ügyek nincsenek más hatóságok hatáskörébe utalva a törvények által.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală – art. 3- 5,
art.23, art. 25-26
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 3.-5., 23. és 25-26.
Szakaszok
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1.3 A MEGYEI TANÁCS - HATÁSKÖREI

A helyi közigazgatás megyei szintű hatósága, amelynek feladata a megye önkormányzatainak koordinálása a megyei szintű közszolgáltatások biztosítása érdekében. A Megyei tanács
mandátuma 4 év, az új módosítások szerint a tanácsosok közül
választott elnök és két alelnök vezeti, a tanács elnökét 2/3-os
határozattal lehet leváltani. A két alelnök megyei tanácsosi minőségét is megtartja.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală – art.87, art. 93,
art. 101.
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 87., 93. és 101.
Szakaszok

1.4 A PREFEKTUSI HIVATAL - HATÁSKÖREI

A prefektus a Kormány képviselője helyi (megyei) szinten. A
prefektust a Kormány nevezi ki. A prefektust egy, ugyancsak a
Kormány által kinevezett alprefektus segíti. A prefektusok és az
alprefektusok fő-köztisztviselői tisztséget töltenek be. A prefektus vezeti a megye szintjén a minisztériumok, az ügynökségek és
más központi intézmények helyi igazgatóságait, kirendeltségeit.
RO: Legea nr. 340 din 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului – Art.1, Art.4,
Art. 10, Art. 11
HU: A Prefektusról és a Prefektusi Hivatalról szóló 2004. évi 340. törvény – 1., 4.,
10. és 11. Szakaszok.
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1.5 A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK
INTÉZMÉNYEINEK JOGÁLLÁSA
A közigazgatási egységek (önkormányzatok) a községek, a városok, a
municípiumok és a megyék. Egy községhez több település (falu) tartozhat. Egy városhoz (municípiumhoz) tartozhatnak közigazgatásilag kisebb
települések (falvak) is. A közigazgatási egységek adminisztratív területét
törvényben szabják meg.

Jogi személyiséggel a közigazgatási egység (község, város,
municípium, megye) rendelkezik. A helyi tanácsnak, a polgármesternek és a polgármesteri hivatalnak, valamint a megyei
tanácsnak nincs jogi személyisége! (Nem rendelkeznek saját vagyonnal vagy költségvetéssel. Szerződéseket vagy más jogi aktusokat a polgármester ír alá, de a közigazgatási egység, nem a tanács
vagy a polgármesteri hivatal nevében!)
A Prefektus intézménye jogi személyiséggel rendelkezik. A prefektus és a helyi tanács/polgármester, valamint a prefektus és
a megyei tanács között nincs alárendeltségi viszony! A megyei
tanács és helyi tanácsok/polgármesterek között nincs alárendeltségi viszony!
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - art.6, art.21,
Art. 22
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény - 6., 21. és 22. szakaszok.
RO: Legea nr. 340 din 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului – Art 2.
HU: A Prefektusról és a Prefektusi Hivatalról szóló 2004. évi 340. törvény – 2.
szakasz.
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2. A HELYI TANÁCS

2. 1 A HELYI TANÁCS HATÁSKÖRE
• A polgármesteri hivatal szervezésének és működési szabályzatának
jóváhagyása, az önkormányzatnak alárendelt intézmények, közszolgáltató egységek és gazdasági egységek szervezése és működtetése,
a tulajdonosi jogok gyakorlása.
• A tanács működési szabályzatának elfogadása, a község/város statútumának jóváhagyása.
• A helyi költségvetés, valamint az önkormányzat által felvehető kölcsönök jóváhagyása.
• A helyi adók és illetékek jóváhagyása.
• A község/város fejlesztési stratégiájának jóváhagyása.
• A közberuházások technikai-gazdasági mutatóinak jóváhagyása (ford:
indicatori tehnico-economici).
• Az önkormányzat köz- és magántulajdonával való gazdálkodás.
• Az urbanisztikai tervek jóváhagyása.
• A lakosságnak biztosított közszolgáltatások szervezése és működtetése: oktatás, szociális szolgáltatások, szociális lakások, egészségügy,
víz- és csatornázás, köztisztaság, szemétgazdálkodás, közterületek
karbantartása, utak, utcák karbantartása, közvilágítás, közszállítás,
közbiztonság, lakossági nyilvántartás, anyakönyvi hivatal, kultúra,
sport, szabadidő eltöltése, polgári védelem, egyebek.
• Az önkormányzat bel- és külföldi intézményes együttműködése: testvér-települési kapcsolatok jóváhagyása, egyesületekben való részvétel jóváhagyása, területfejlesztési vagy közszolgáltatásokat biztosító
társulások jóváhagyása.
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Megjegyzés: nem túlzunk amikor azt állítjuk, hatalmasak az
elvárások a tanácsosokkal szemben: a polgármester után második „vonalként” tőlük várja el a közösség, hogy megoldják a
mindennapi gondokat. Fontos tudatosítanunk magunkban és
a mindennapi beszélgetésekben is kihangsúlyozandó, hogy a
helyi tanács hatásköre a fennebb leírtak szerint van behatárolva: a tanács a döntéshozó, de nem az effektív munkavégző.
Nem tudja például az útjavításokat ellenőrizni, egy tanácsos a
közösségi rendőrre nem szólhat rá, nem utasíthat.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art.36.
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény - 36. szakasz.

2. 2 A HELYI TANÁCS MŰKÖDÉSE
A helyi tanácsi rendes vagy rendkívüli gyűlések keretein belül működik.
A rendes gyűléseket, havi rendszerességgel, a polgármester hívja ös�sze. A rendkívüli gyűléseket a polgármester vagy a tanácsosok legalább
egy harmada hívhatja össze. A tanács összehívása írásban történik, legalább öt nappal a rendes gyűlések előtt és legalább három nappal a
rendkívüli gyűlések előtt. A meghívó kötelezően tartalmazza a gyűlés
napirendi pontjait.

A tanácsi gyűlés összehívását kötelezően nyilvánosságra kell
hozni a helyi nyomtatott vagy elektronikus sajtóban, a kisebbség nyelvén is, ott ahol az meghaladja a 20 %-ot.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art.39.
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 39. szakasz.
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2.3 A HELYI TANÁCS GYŰLÉSEINEK
LEBONYOLÍTÁSA
A helyi tanács gyűlése határozatképes, ha azon jelen van a megválasztott
tanácsosok többsége. A gyűléseken a tanácsosok jelenléte kötelező! Az
igazolt hiányzás esete, valamint az igazolatlan hiányzások szankcionálása a tanács működési szabályzatában van megállapítva. A helyi tanács
gyűlését egy, a tanácsosok soraiból megválasztott gyűléselnök vezeti. A
polgármester nem vezetheti a tanács gyűléseit!
A helyi tanács gyűlései nyilvánosak. A helyi tanács gyűléseiről jegyzőkönyv készül. Minden tanácsi gyűlésen a jegyző a tanács elé terjeszti
jóváhagyásra az előző gyűlés jegyzőkönyvét.
A helyi tanács gyűlése román nyelven folyik. Ha egy kisebbségnek tanácsosai elérik a legkevesebb 20 %-ot a tanácsban, akkor, hivatalos fordító
közreműködésével, a kisebbség nyelvét is lehet használni. A gyűlés jegyzőkönyvét románul írják meg.

A helyi tanács gyűléseinek a napirendjét a tanács hagyja
jóvá. Új határozattervezetet a meghirdetett napirenden kívül
csak rendkívüli esetekben lehet bevinni. Levenni a napirendről egy határozattervezetet csak a kezdeményező jóváhagyásával lehet.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art.40 – 43.
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 40-43. Szakaszok.

2.4 A HELYI TANÁCS HATÁROZATAI
A helyi tanács határozatait a polgármester kezdeményezi, de határozatokat kezdeményezhetnek a tanácsosok is és az állampolgárok is. A határozatokat nem lehet vitára és szavazásra bocsájtani a polgármesteri hivatal
szakosztályának, valamint a tanács szakbizottságának véleményezése
nélkül. A határozatokat a gyűlésen jelenlévő tanácsosok többségének a
szavazataival fogadják el (egyszerű többség, majoritate simplă).
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Kivételt képeznek: a helyi költségvetés, a kölcsönök felvételének, a helyi adók és illetékek, az urbanisztikai tervek, valamint a fejlesztési programokba vagy társulásokban való részvétel jóváhagyása, amelyeket a
funkcióban levő tanácsosok többségének a szavazataival fogadnak el
(minősített többség, majoritate calificată). A tulajdon kezelésével kapcsolatos határozatokat a tanács kétharmados többségével fogadják el, pl
egy épület átvétele köztulajdonba, eladás stb
A tanács határozatait kötelezően fel kell terjeszteni a Prefektusi hivatalnak, a törvényesség ellenőrzésére. A közérdekű tanácsi határozatok a
nyilvánosságra hozataluktól, az egyéni jellegű határozatok a leközlésüktől kezdődően lépnek érvénybe! Nem kell megvárni semmilyen „visszajelzést” vagy „jóváhagyást” a prefektusi hivataltól. A közérdekű tanácsi
határozatokat a prefektusi hivatalnak való elküldésük utáni ötödik naptól lehet nyilvánosságra hozni.

Ott ahol a kisebbség aránya 20% felett van, a tanácsi határozatok nyilvánosságra hozatala a kisebbség nyelvén is kötelező.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art.44 – 45, Art.
49 – 50.
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. Törvény – 44.-45. Szakaszok;
49.-50. Szakaszok.

2.5 A HELYI TANÁCS SZAKBIZOTTSÁGAI
Megalakulása után a helyi tanács megválasztja, a mandátum teljes idejére, a szakbizottságait. A szakbizottságok tagjai csak a tanácsosok lehetnek. A szakbizottságokat egy, a bizottságon belül megválasztott elnök és
titkár vezetik. A szakbizottságok véleményezik a határozattervezeteket.
Példa: egy adott helyi tanácson belül a következő bizottságok működnek:
jogi bizottság, közszolgáltatási bizottság, költségvetési bizottsság, kulturális- és egyházügyi bizottság, ifjúsági- és sportbizottság.
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Meghatározott időre és konkrét feladattal a tanács létrehozhat
különbizottságokat is. Meghatározott időre és konkrét feladattal a tanács létrehozhat vegyesbizottságokat is, a polgármesteri
hivatal alkalmazottainak vagy külső szakembereknek bevonásával.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art. 54, Art. 55
alin. (9)
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 54. Szakasz; 55.
Szakasz 9. Bekezdés.

2.6 A HELYI TANÁCS FELOSZLATÁSA
A helyi tanács hivatalból feloszlik, ha:
• nem sikerült összeülnie két hónapon át, bár a gyűlés összehívásának
törvényes eljárása be volt tartva
• nem fogadott el három egymás után következő rendes gyűlésen
egyetlen határozatot sem
• a tanácsosok száma a fele plusz egy alá csökkent és nem lehet betölteni a szabad helyeket a pótlistán levő jelöltekkel

A tanácsot helyi referendummal is fel lehet oszlatni, amit a választópolgárok legalább 25 % - nak a kezdeményezésére lehet
és kell megszervezni.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art.55 alin. (1)
și alin. (3).
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 55. Szakasz, (1). és (3).
bekezdések.
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HOGYAN LESZ EGY ÖTLETBŐL
TANÁCSI HATÁROZAT?

1
LAKOSSÁGI PROBLÉMA
(VAGY ÖTLET)
Példa:
A hibrid autóknak
legyen ingyenes
a parkolás!

6
VÁROSI TANÁCS
SZAKBIZOTTSÁGAI
ELÉ KERÜL

2
INFORMÁCIÓK
BEGYŰJTÉSE,
FRAKCIÓ DÖNTÉS

TANÁCSI
HATÁROZAT
KEZDEMÉNYEZÉSE

Információk:
Hány ilyen autó van?
Mi lesz a hatása?
Milyen lesz
a média impakt?

(tanácsosok vagy
a polgármester)

5
TERVEZET KÖZVITÁRA
BOCSÁJTÁSA

(pl. jogi,
szolgáltatási,
költségvetési
bizottság)

7
HELYI TANÁCS
NYILVÁNOS ÜLÉSÉN
SZAVAZÁS A TÉMÁRÓL
(módosítja az érvényes
parkolási szabályzatot)

3

4
BEKERÜL AZ ANYAGBA
A HIVATAL IRODÁINAK,
FELELŐSEINEK
SZAKVÉLEMÉNYE
(pl parkolásfelügyelet,
jogi osztály)

8
PREFEKTÚRA
ÉRTESÍTÉSE
A DÖNTÉSRŐL

9
ÉLETBE LÉPTETI:
A POLGÁRMESTER
ÉS AZ ALÁRENDELT
INTÉZMÉNYEK
parkolásfelügyelet
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3. A TANÁCSOSOK
JOGÁLLÁSA

KÖZMÉLTÓSÁGOK – JOGOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK
A tanácsosok, mint választott tisztségviselők, közhatalmat gyakorló tisztséget töltenek be és tevékenységükben élvezik a törvény oltalmát, a 393as törvény 20-as cikkelye alapján a választott képviselők vélemény- és
cselekvési szabadsága garantált.
A tanácsosi tisztség megszűnik: felmondás, összeférhetetlenség, elköltözés más területi egységbe, szabadságvesztés, háromszori igazolatlan hiányzás, a feladat ellátását akadályozó, hat folyamatos hónapnál tovább
tartó állapot beállta, választói jog felfüggesztése, valamint párttagságának (kisebbségi szervezeti tagságának) megszűnése esetében.
A tanácsosok tevékenységükért gyűlésenkénti járandóságot kapnak, ami
nem lépheti túl a polgármester havi járandóságának 5 %-át. Feladatuk teljesítése érdekében a tanácsosoknak jogukban van a bármilyen közérdekű
információt és tájékoztatást megkapni a hivataloktól mandátumuk idején.
Kötelességeik: A tanácsosok kötelesek rendszeres találkozókat, lakossági fogadóórákat szervezni mandátumuk alatt, legalább negyedévenkénti rendszerességgel.
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A tanácsosok nem használhatják fel közméltósági tisztségüket
a magántevékenységükben. A tanácsosok egyetemlegesen,
közigazgatási, polgári és büntetőjogilag felelnek a tanácsban
megszavazott határozatokért.
RO: Legea nr. 393 din 2004, privind Statutul aleșilor locali - art. 4, art. 9, art. 34,
art. 42, art. 47, art. 50, art. 53, art. 55 – 56.
HU: A helyi választott képviselők jogállásáról szóló 2004. évi 393. törvény – 4., 9.,
34., 42., 47., 50., 53. és 55 – 56. Szakaszok.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
A tanácsosok, mint választott tisztségviselők, kötelesek megválasztásuk után, valamint minden év elején, kitölteni és nyilvánosságra hozni
a vagyon- és érdeknyilatkozatukat.

A tanácsosi tisztség összeférhetetlen
megyei tanácsi, parlamenti) választott
kormányzati alárendeltségű vagy állami
osztásával, köztisztviselői funkcióval az
ményekben, kormányzati tisztségekkel.

más (polgármesteri,
tisztségekkel, az önvállalatok vezetői beönkormányzati intéz-

A tanácsos köteles jelezni a tanácsnak, ha a döntéshozatali folyamatban valamilyen személyes érdeke jelenik meg. Ebben az
esetben a tanácsos nem vehet részt a döntéshozatalban, különben érvénytelenné válik a tanácsi határozat.
RO: Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali - art. 47.
HU: A helyi választott képviselők jogállásáról szóló 2004. évi 393. törvény – 47.
Szakasz.
RO: Legea nr. 176 din 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice - art. 1-4.
HU: A közfeladatok és közméltóságok ellátásában való feddhetetlenségről szóló
2010. évi 176. törvény – 1-4. Szakaszok.
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RO: Legea nr. 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei - Art. 88
HU: A közméltóságok -, közfeladatok elvégzésében és az üzleti életben való
átláthatóságot, illetve a korrupció megakadályozását és büntetését elősegítő
intézkedésekről szóló 2003. évi 161. törvény – 88. Szakasz.

Példa: A személyes érdek akkor jelenik meg, ha a döntéssel valamilyen
előrelátható haszon származik a saját, az egyeneságú, vagy egy másodfokú rokon számára, saját vagy általa igazgatott cég, alapítvány számára,
stb. Ugyanakkor nem állhat fenn semmilyen szerződés az önkormányzat
és saját, vagy maga által igazgatott céggel.
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4. A POLGÁRMESTER

4.1 A POLGÁRMESTER JOGÁLLÁSA
A polgármester közhatalmat gyakorló tisztséget tölt be, vezeti a helyi
közszolgáltatásokat. A polgármester a közigazgatási egység hivatalos
képviselője a hatóságokkal, a hazai vagy külföldi fizikai vagy jogi személyekkel szemben, illetve az önkormányzat peres ügyeiben. Bizonyos feladatkörök ellátásában a polgármester az állam képviseletében jár el.
A polgármester átutalhatja feladatkörének egy részét az alpolgármester(ek)nek, a jegyzőnek vagy más vezető beosztású köztisztviselőknek
(delegarea atribuţiilor).
A polgármester személyes tanácsadó(ka)t alkalmazhat: községeknél
egyet, városoknál és municípiumoknál kettőt, megyeszékhelyeknél négyet. A polgármester rendeleteken keresztül érvényesíti döntéseit.
A polgármesteri tisztség megszűnik: felmondás, összeférhetetlenség, elköltözés más területi egységbe, összeférhetetlenség, szabadságvesztés, a feladat ellátását akadályozó, hat folyamatos hónapnál tovább
tartó állapot beállta, választói jog felfüggesztése esetében.

A polgármestert helyi referendummal is fel lehet függeszteni, amit
a választópolgárok legalább 25% - nak a kezdeményezésére lehet
és kell megszervezni. A polgármester felfüggesztésének vagy tisztsége megszűnésének esetében, az új polgármesteri választásokig az alpolgármester (megyeszékhelyek esetében a tanács által
megbízott alpolgármester) veszi át a feladatok ellátását.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - art.61, alin. (1)
și alin. (5); Art. 62, Art. 65, Art. 66, Art. 68, Art. 72.
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HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 61. Szakasz, (1). és (5)
Bekezdések, 62., 65., 66., 68. és 72. Szakaszok.
RO: Legea nr. 393 din 2004, privind Statutul aleșilor locali - art. 15
HU: A helyi választott képviselők jogállásáról szóló 2004. évi 393. törvény – 15.
Szakasz.

4.2 A POLGÁRMESTER FELADATKÖRE
Az állami feladatok ellátásában a polgármester: az anyakönyvi hivatal és a gyámhatóság vezetője, feladatai vannak a választások, a referendumok és a népszámlálás lebonyolításában, valamint polgári védelmi
feladatokat is teljesít.
A helyi tanáccsal való viszonyában a polgármester: teljesíti a tanácsi határozatokat, éves beszámolót tart a tanácsnak az önkormányzat
gazdasági, szociális állapotáról, a tanács felkérésére egyéb jelentéseket
készít, gazdasági-fejlesztési stratégiát terjeszt a tanács elé.
A költségvetéssel kapcsolatban a polgármester: főhitelutalványozó
(ordonator principal de credite), megtervezi és jóváhagyásra a tanács elé
terjeszti a helyi költségvetést valamint követi annak teljesítését, kezdeményezi a hitelfelvételeket, követi az adózó alanyok nyilvántartását és a
jövedelmek behajtását.
A közszolgáltatások vezetőjeként a polgármester: biztosítja a lakossági közszolgáltatásokat a saját apparátusa vagy az alárendelt intézményeken vagy közszolgáltató vállalatokon keresztül, intézkedik az
önkormányzat javainak pontos és rendszeres leltározásáról és nyilvántartásáról, valamint a közszolgáltatások teljesítésének minőségéről, felel a kötelező urbanisztikai fejlesztési tervek elkészítéséért, kibocsájtja
a kompetenciájában levő engedélyeket, igazolásokat, alkalmazza vagy
felbontja a munkaszerződését a polgármesteri hivatal alkalmazottainak,
illetve az alárendelt intézmények vezetőinek.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţa publică locală - Art.63
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 63. Szakasz.
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5. A POLGÁRMESTERI
HIVATAL

5.1 A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA,
SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

A polgármesteri hivatal a polgármester alárendeltségében működő szakapparátus. A polgármesteri hivatal szervezését, személyzeti struktúráját és működési szabályzatát a helyi tanács hagyja jóvá. A polgármesteri
hivatal: a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző, a polgármester
tanácsosa(i), valamint a szakapparátus testülete.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art.61, alin. (3) şi (4); Art. 36,
alin. (3)
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 61. Szakasz, (3). és (4). Bekezdések;
36. Szakasz, (3). Bekezdés.
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5.2 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYI
ÁLLOMÁNYA

A polgármesteri hivatal személyzeti állománya három kategóriából tevődik össze: a választott tisztségviselők (közméltósági
tisztséget töltenek be), köztisztviselők, valamint szokványos
munkaviszonnyal alkalmazott közigazgatási személyzet.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art.61 alin. (3).
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 61. Szakasz, (3).
Bekezdés.

5.3 A JEGYZŐ
Minden önkormányzatnak van egy jegyzője (titkára). A jegyzőnek köztisztviselői jogállása van és stabilitást élvez szolgálatában. Kinevezése a
prefektusi hivatal hatáskörébe tartozik és versenyvizsgával történik.
A jegyző feladatköre elsődlegesen: ellenjegyzi a polgármester rendeleteit és a tanácsi határozatokat, biztosítja a tanács és a polgármesteri hivatal közötti hivatalos kommunikációt, a tanácsi gyűlések összehívását, a
tanácsi határozatok közlését, megszervezi a hivatal archívumát, egyebek.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţa publică locală - Art. 116 - 177
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 116. - 177. Szakaszok

5.4 A KÖZTISZTVISELŐK JOGÁLLÁSA ÉS
JAVADALMAZÁSA
A köztisztviselő valamely köztisztségbe kinevezett személy. A köztisztviselők jellemzője a tisztség szakmai jellege és a tisztségben való stabilitásuk.
A köztisztviselők áthelyezése más intézményekbe vagy más munkakörbe, a
munkaszerződésük felbontása csak a törvényben megszabott esetekben,
átszervezések vagy az intézmény megszűnése esetében történhet.
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A személy, akinek fel nem róható okokból megszűnik a szolgálati viszonya, megőrzi köztisztviselői minőségét és a továbbiakban a köztisztviselői tartaléktestülethez tartozik.
A közalkalmazottak javadalmazása törvényben megállapított,
a közalkalmazottak egységes javadalmazási rendszere szerint
történik.
RO: Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul funcționarilor publicii - art. 2
HU: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1999. évi 188. törvény – 2. Szakasz.
RO: Legea nr. 284 din 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice.
HU: A közpénzből fizetett személyzet egységes bérezéséről szóló 2010. évi 284.
törvény.
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6. A HELYI KÖLTSÉGVETÉS, A
KÖZPÉNZEK KEZELÉSE

6.1 A HELYI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
A közigazgatási egységek jövedelmei a következők: saját bevételek, a
központi költségvetés ÁFA-ból leosztott jövedelme (cota după impozitul
pe venit), a központi költségvetésből kapott támogatások, adományok/
szponzorálások, hitelek.
A közigazgatási egység saját jövedelmeinek legfontosabb forrásai:
a) a helyi adók (fizikai és jogi személyek által fizetett telek- és épületadók,
gépjármű adók),
b) a helyi illetékek (engedélyek, igazolások, stb. kibocsájtása),
c) a tulajdonból származó jövedelmek (bérleti vagy koncessziós díjak, értékesítések, közszolgáltatásokból/gazdasági tevékenységekből származó jövedelmek),
d) a személyi (központi) jövedelemadó visszaosztott 41,75 % - a,
e) Európai Uniós vagy más finanszírozási programokból megnyert
összegek.
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale - Art. 5; Art. 32; Anexa I, Cap. 1;
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. Évi 273. Törvény – 5. Szakasz; 32. Szakasz; I.
Melléklet - 1. Fejezet.

6.2 A HELYI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
A helyi költségvetés kiadásai három kategóriába sorolhatóak, minden fejezete erre a három kategóriára van leosztva:
• személyzeti költségek
• javak és szolgáltatások (működési) költségei
• beruházási költségek
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A helyi költségvetés költségeinek fejezetei:
• az önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, alárendelt közszolgáltatási intézmények) működése
• oktatási intézmények, kulturális intézmények és rendezvények, sporttevékenységek, szociális szolgáltatások és juttatások, közszolgáltatások (víz- és szennyvíz, köztisztaság és hulladékkezelés, közvilágítás,
helyi közszállítás, hőenergia szolgáltatás, egyebek), közterületek karbantartása, utak és utcák karbantartása, mezőgazdaság (legelők, növényvédelem), polgári védelem, közrend.
• hitel visszafizetések és/vagy hitelek garantálása
• a költségvetés tartalékalapja
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale - Anexa I, Cap. 2.
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. évi 273. Törvény – I. Melléklet - 2. Fejezet.

6.3 A HELYI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS
FEJLESZTÉSI FEJEZETE
A helyi költségvetésnek két fejezete van:
a) működési fejezet
b) fejlesztési fejezet
A működési fejezet tartalmazza a személyzeti költségeket, valamint a javak és a szolgáltatások költségeit. A fejlesztési fejezet tartalmazza a beruházási költségeket. Ezeknek forrásai: a működési fejezetből fejlesztésre
átutalt összegek, a javak értékesítéséből származó jövedelmek, a beruházási munkálatokra kapott központi támogatások, valamint az Európai
Uniós vagy más finanszírozási programokból megnyert összegek.
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale - Art. 2, alin. (1), pct. 50, 51; alin. (2)
– (5)
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. évi 273. törvény – 2. Szakasz, (1). Bekezdés, 50.
Pont; (2) – (5) bekezdések)
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6.4 A HELYI KÖLTSÉGVETÉS MEGTERVEZÉSE ÉS
ELFOGADÁSA
A helyi költségvetést, valamint az alárendelt intézmények költségvetéseit
a helyi tanácsok hagyják jóvá. A költségvetés-tervezetet a polgármester
állítja össze és terjeszti elő jóváhagyásra.
A költségvetés a Jövedelmek és a Költségek fejezetekre van osztva. A
jövedelmek és a költségek a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott csoportosításokba vannak strukturálva.
A jövedelmek fejezetekre és alfejezetekre vannak leosztva, a költségek
pedig részletesebben: részekre, fejezetekre, alfejezetekre, címekre, cikkelyekre és paragrafusokra.

A költségvetés-tervezetet köztudomásra kell hozni. Az érdekelt
személyeknek 15 nap áll rendelkezésre módosító javaslatok
benyújtására. Ha nincs jóváhagyott költségvetés a törvényben
megszabott határidőn belül, az önkormányzat a múlt évi költségvetés 1/12 részét költheti el havonta, az abban megszabott
fejezetek szerint.
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale – art. 19, art. 25-26,
art. 39, art. 40.
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. évi 273. törvény – 19., 25., 26., 39. és
40. Szakaszok.Bekezdés.

6.5 A HELYI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
(EXECUŢIE BUGETARĂ)
Semmilyen kifizetést nem történhet meg, csak ha az be van foglalva
a jóváhagyott költségvetésbe. Semmilyen költségvetési jövedelmet
nem lehet befoglalni előre megszabott céllal, csak ha a törvény nem
rendelkezik másképp.
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Bármilyen utólagos jogszabály csak akkor fogadható el, ha biztosítva
vannak a költségvetésben annak hatásai a kiadási oldalon, valamint
biztosítva vannak a jövedelmi forrásai. A költségvetés végrehajtásáért a
polgármester felel, mint fő-hitelutalványozó.
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale – art. 14, art. 22
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. évi 273. törvény – 14., 22. Szakaszok

6.6. A BELSŐ PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS ÉS A
SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSE
A költségvetés végrehajtása és a vagyonkezelés mindent művelete kötelezően alá van vetve a belső pénzügyi auditnak és az előzetes belső pénzügyi ellenőrzésnek. A költségvetés végrehajtása alá van vetve a Számvevőszék ellenőrzésének.
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale – art. 24
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. évi 273. törvény – 24. Szakasz
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Európai Uniós
ﬁnanszírozások
548 100 lej
Központi
szubvenciók
195 700 lej
Központi
átutalások
(ÁFA)
fejlesztési
programokra
77 600 lej

5%

Európai Uniós
ﬁnanszírozások
571 600 lej

40%

Saját jövedelmek
1 613 600 lej

Községi
költségvetések
2011
A saját
jövedelmek
forrásai

2%

Központi
átutalások
(ÁFA)
költségvetések
kiegészítésére
493 700 lej

13%

12%
28%

Központi átutalások (ÁFA)
a decentralizált költségek
fedezésére
1 151 300 lej

46%

41%

Saját jövedelmek
523 800 lej

Községi
költségvetések
2011
A fejlesztési költségek
forrásai
Állami
szubvenciók
beruházásokra
99 300 lej

8%
Központi
átutalások
(ÁFA)
beruházásokra
62 200 lej
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0,2%
5%

Tulajdonértékesítésből
származó jövedelmek
2 500 lej

Útkarbantarás,
mezőgazdaság,
más gazdasági
költségek
688 400 lej

18%

20%
Községi
költségvetések
2011
Az összköltségek
fejezetekre
lebontva

Közszolgáltatások
és
környezetvédelem
662 900 lej

17%
16%

Egyéb jövedelmek
245 300 lej

11%

Ingatlanadó
175 800 lej

11%

Tanügy
1 156 700 lej

Kultúra,
egészségügy,
szociális költségek
609 700 lej

15%
21%

6%

Járműadó
100 200 lej

Telekadó
180 300 lej

29%

Intézmények
működtetése,
adminisztráció,
közrend
802 200 lej

Személyi
jövedelemadó
337 400 lej

Községi
költségvetések
2011
A saját jövedelmek
forrásai

36%

Megyei átutalások
a személyi jövedelemadóból
591 600 lej
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7. A HELYI ADÓK ÉS
ILLETÉKEK

A helyi adók és illetékek a következők: az épületadó, a telek- és földadó,
a járműadó, az engedélyek, igazolások és más okmányok kiadásának illetékei, a reklámfelületek használatának illetéke, a kulturális rendezvények
után fizetett illeték, a speciális illetékek.
A helyi tanácsnak lehetőségében áll speciális illetékeket megszabni, kizárólag bizonyos szolgáltatások költségeinek fedezésére. A helyi adók
és illetékek a helyi költségvetés jövedelmei, a polgármesteri hivatal tartja nyilván és felel annak beszedéséért és kizárólag az önkormányzat
rendelkezik felette.
RO: Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal – art. 454
HU: Az Adótörvénykönyvről szóló 2015. évi 227. törvény – 454. Szakasz

7.1 A HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA
ÉS ELFOGADÁSA, ADÓKEDVEZMÉNYEK
A helyi adókat és illetékeket a helyi tanács hagyja jóvá, a törvény keretein
belül. A helyi adókat és illetékeket éves szintekre szabják meg. Érvényességük egy naptári év. Kedvezmények: Szociális megfontolásból, a törvényes keretek betartásával, az érdekelt személyek kérésére a helyi tanács
magánszemélyeknek is jóváhagyhat adókedvezményeket. A közintézmények, az egyházak, valamint a szociális tevékenységet végző civil szervezetek adómentességet élveznek az épületeikre és telkeikre, amennyiben
azokban nem végeznek más jellegű gazdasági tevékenységet.
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale – art. 27;
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. évi 273. törvény –27. szakasz
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7.2 A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG HITELFELVÉTELE
A közigazgatási egységnek lehetősége van kölcsönök felvételére vagy
azoknak garantálására, ha azt az alárendelt intézmények veszik fel, szigorúan közberuházások finanszírozására. A kölcsönök felvételét a helyi
tanács hagyja jóvá. A hitelfelvételt csak a helyi hitelek országos bizottságának jóváhagyásával lehet leszerződni.
A közigazgatási egység hitelét csak a saját jövedelmekkel lehet garantálni. A közigazgatási egység eladósodási mutatója (gradul de îndatorare
publică) az egy évre kiszámított összes hitel visszafizetési költség viszonyítva a költségvetésbe tervezett saját jövedelmekhez. Nem vehet fel új
kölcsönt, illetve nem hívhat le éves szinten további összegeket az a közigazgatási egység, amelyiknek ez a mutatója 30 % fölé kerül!
RO: Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale – art. 61-63
HU: A helyi államháztartásról szóló 2006. évi 273. törvény –61. - 63. szakaszok
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8. A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG
TULAJDONA

8.1 A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZ- ÉS
MAGÁNTULAJDONA
A közigazgatási egység vagyona a köz- és a magántulajdonból áll. A köztulajdonba tartozó ingó és ingatlan javak összessége alkotja a közbirtokot. A közbirtokot képező javak felett a birtoklást, a használatot és a
rendelkezést a közigazgatási egység gyakorolja, a törvény keretei és feltételei között. A köztulajdonhoz tartozó javak elidegeníthetetlenek.
A helyi köztulajdont képezik: az utak, utcák, parkok, terek, piacok, a közszolgáltatási rendszerekhez tartozó javak, a helyi közintézmények épületei és telkei, a szociális lakások, köztéri szobrok, köztemetők, altalajkincsek, ha azok nem képezik az állam köztulajdonát.

A helyi köztulajdon listáját a helyi tanácsi és kormányhatározattal hagyják jóvá. A közigazgatási egység magánbirtoka a
tulajdonában levő, a közbirtok részét nem képező javakból
áll. A közigazgatási egységek köz- és magántulajdonát évente
leltározni kell.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art. 119-122
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 119-122. Szakaszok.
RO: Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică – Anexa I., pct. II
și III.
HU: A köztulajndonban lévő javakról szóló 1998. évi 213. törvény – I. Melléklet, II.
És III. Pontok
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8.2 VAGYONGAZDÁLKODÁS – ÉRTÉKESÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK
A köztulajdonhoz tartozó javak a közintézmények vagy az önállóan gazdálkodó egységek igazgatásába, koncesszióba vagy bérbe adhatóak.
Közhasznú intézményeknek ingyenes használatba adhatóak. A magánbirtokot képező javak felett a közigazgatási egység a magántulajdon
jogával rendelkezik.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - Art. 119-122.
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 119. - 122. Szakaszok.
RO: Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică
HU: A köztulajdonban lévő javakról szóló 1998. évi 213. törvény
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9. A KÖZBERUHÁZÁSOK,
KÖZMUNKÁLATOK

MI LEHET KÖZBERUHÁZÁS?
Közberuházások mindazok az építkezések, főjavítások, javak beszerzése,
amelyeket közpénzekből (a helyi költségvetés fejlesztési fejezetéből, központi költségvetési támogatásból vagy programokból, hitelekből vagy
európai uniós finanszírozásokból) valósítanak meg.
A közberuházások átvételük után a közigazgatási egység köz- vagy magántulajdonába kerülnek. Közberuházások lehetnek: középületek építése vagy főjavítása, közszolgáltatási rendszerek kiépítése, utak, utcák, hidak, terek, parkolók, piacok, játszóterek építése, gépjárművek vagy más
eszközök vásárlása, egyebek.

A KÖZBERUHÁZÁSOK MEGTERVEZÉSE,
JÓVÁHAGYÁSA, MEGFINANSZÍROZÁSA ÉS
KIVITELEZÉSE
A közberuházásokat kötelezően tervek (hatástanulmányok, studii de
fezabilitate) alapján lehet elindítani. A hatástanulmány gazdasági-technikai mutatóit a tanács hagyja jóvá.
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A közberuházások a helyi költségvetés fejlesztési fejezetéből
vannak finanszírozva. A közberuházások leszerződését és kivitelezését közbeszerzéssel lehet lebonyolítani.
A közberuházások kivitelezésének ellenőrzése és a munkálatok átvétele a megrendelőnek (az önkormányzat, a polgármesteri hivatalon, alárendelt intézményeken keresztül) a feladata.
A közberuházások megvalósítása érdekében szükség esetén
a közigazgatási egység kisajátítási jogával élhet (expropriere,
például egy fontos körgyűrű nyomvonalán ki lehet sajátítani
egy telket).
A közigazgatási egységek más, központi intézmények által, országos vagy nemzetközi finanszírozási programok keretén belül megvalósított beruházásoknak is lehetnek haszonélvezői
és végül tulajdonosai: ANL szociális lakások, iskolák, sporttermek, megyei szintű víz- és csatornázási rendszerek kiépítési
programja, stb.
RO: Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii.
HU: Az állami beruházásokhoz kapcsolódó műszaki és gazdasági dokumentáció
kerettartalmának jóváhagyásáról, illetve a befektetési és beruházási célok
általános költségelőirányzati módszertanáról és szerkezetéről szóló 2008. évi 28.
Körmányrendelet.
RO: Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
HU: Az építkezési munkálatok, illetve hozzájuk kapcsolódó berendezések átvételét
előíró Szabályzat elfogadásáról szóló 1994. évi 273. Kormányrendelet.
RO: Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
HU: A közérdekű kisajátításról szóló 1994. évi 33. törvény.
RO: Legea nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
HU: A nemzeti, megyei, illetve helyi szintű célok eléréséhez szükséges közérdekű
kisajátításról szóló 2010. évi 33. törvény.
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10. A KÖZBESZERZÉSEK

10.1 A KÖZBESZERZÉSI RENDSZER
A közpénzekből finanszírozott munkálatokat, szolgáltatásokat vagy javak vásárlását csak a közbeszerzési eljáráson keresztül lehet leszerződni.

A közbeszerzéseket egy országos, nyilvános rendszerben kell
meghirdetni és teljesen nyitott kell, hogy legyen az Európai
Unió országaiban bejegyzett cégek számára.
Semmilyen területi (helyi, hazai) hovatartozási kivételezést
nem lehet alkalmazni. (megjegyzés: sokszor előfordul a közbeszédben az a terv, hogy támogassuk a helyi cégeket, de a
közbeszerzési törvény szerint ez nem lehetséges).
A közbeszerzési eljárások törvényességének betartását a
Pénzügyminisztérium alárendeltségében levő Országos Közbeszerzési Ügynökség (ANAP) végzi.
RO: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii.
HU: A közbeszerzési szerződések, az építési koncessziós szerződések, illetve a
szolgáltatási koncessziós szerződések odaítéléséről szóló 2006. évi 34. Sürgősségi
Kormányrendelet.
RO: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30 din 2006 privind funcţia de
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.
HU: A közbeszerzési szerződések, az építési koncessziós szerződések, illetve a
szolgáltatási koncessziós szerződések odaítélésének eljárási szempontjairól szóló
2006. évi 30. Sürgősségi Kormányrendelet.
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10.2 A KONCESSZIÓK
A privát tőke bevonása érdekében a közberuházások és közszolgáltatások finanszírozására, az önkormányzat koncesszióba adhat privát cégeknek közszolgáltatások működtetését vagy közberuházások megvalósítását és utólagos működtetését.
A koncessziót maximum 50 évre lehet megkötni, de ajánlott a beruházások amortizációjának idejét megtoldani annak még a felével, a tisztességes haszon elérése érdekében. A koncessziós szerződések megkötése is
csak a közbeszerzési eljárások betartásával történhet.
A koncessziók lényege, hogy privát tőkéből valósítható meg közberuházás vagy működtethető közszolgáltatás. A megvalósított javak végül, a
koncessziós szerződés lejártakor az önkormányzat tulajdonában maradnak. A koncessziókat is kötelezően a közbeszerzései rendszeren keresztül lehet lebonyolítani. A koncesszióknak egy másik változata a köztulajdonban levő ingatalanok (telkek, épületek) koncesszióba adása privát
beruházóknak, gazdasági tevékenységek végzése érdekében.
RO: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii - Art. 217 – 228
HU: A közbeszerzési szerződések, az építési koncessziós szerződések, illetve a szolgáltatási
koncessziós szerződések odaítéléséről szóló 2006. évi 34. Sürgősségi Kormányrendelet – 217.
- 228. Szakaszok
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11. URBANISZTIKA

11.1 TERÜLETRENDEZÉS
A közigazgatási egységek területrendezési és területfejlesztési tevékenysége a megyei/helyi tanácsok és a megyei elnökök/polgármesterek hatáskörébe tartozik. A területrendezés urbanisztikai alapdokumentációi:
• a közigazgatási egység Általános területrendezési terve (PUG) a hozzá tartozó Helyi urbanisztikai szabályzattal. Az Általános urbanisztikai
terv érvényessége 10 év. Érvényességének meghosszabbítása maximum újabb tíz évre szólhat. Az Általános urbanisztikai tervet a helyi
tanács hagyja jóvá.
• a Zonális urbanisztikai terv (PUZ) a hozzá tartozó Helyi urbanisztikai
szabályzattal
• a Részletes urbanisztikai terv (PUD)
RO: Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - Art. 21 – 24, Art.
25 – 27, Art. 44 -49
HU: A területrendezésről és várostervezésről szóló 2001. évi 350. törvény – 21.-24., 25.-27.,
44.-49. Szakaszok

11.2 URBANISZTIKAI FELADATOK
Az urbanisztikai feladatok közé tartozik:
• a területrendezési igazolások (certificatele de urbanism) kibocsájtása.
• az érvényes urbanisztikai tervekkel összhangban levő építkezések engedélyeztetése, az építkezési engedélyek (autorizații de construcție)
kibocsájtása.
• az építkezési engedélyben jóváhagyott tervek és határidők betartásának ellenőrzése.
• a közigazgatási egység területén történő illegális építkezések megakadályozása.
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RO: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – Art. 28. – 34.
HU: A területrendezésről és várostervezésről szóló 2001. évi 350. törvény – 28.-34. Szakaszok)
RO: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Art. 1 – 7
HU: Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 1991. évi 50. törvény –
1.-7. Szakaszok
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12. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A közszolgáltatások biztosítása a hely önkormányzat egyik legfontosabb
feladata. Minnél magasabb szinten teljesíti ezen elvárásokat, annál „élhetőbb” egy város, annál zökkenőmentesebb a lakók mindennapi tevékenysére. A közszolgáltatások megszervezésének elsődleges célja a lakosság megfelelő kiszolgálása. A közérdekű szolgáltatások sajátosságai:
• gazdasági-társadalmi jellegük van
• közszükségletet elégítenek ki
• „folytonos” jellegük van
• esetenként „természetes monopol” helyzetben működtethetőek (pl
közszállítás)
• feltételeznek egy létező közművesítési rendszert,
• le kell fedjék a közigazgatási egység teljes területét és mindenki számára hozzáférhetővé kell legyenek
• az önkormányzat szervezésében és működtetésében vannak,
• a gazdasági hatékonyság és „a haszonélvező fizet” elve alapján működnek
• általában szabályozott árak, illetékek vagy adókon keresztül téríthető
meg a beruházás és a szolgáltatás költsége.
A közművesítés megépítése, karbantartása és fejlesztése, valamint a
közszolgáltatások megszervezése és működtetése az önkormányzat feladata! A közművesítési rendszerek kötelezően csak a közigazgatási egység köztulajdonában lehetnek.
RO: Legea nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Art. 1 alin. (4), Art. 3
alin. (1)- (3), Art. 4 alin. (1) și Art. 8
HU: A közérdekű szolgáltásokról szóló 2006. évi 51. törvény – 1. Szakasz (4). Bekezdés, 3.
Szakasz (1) – (3) Bekezdések, 4. Szakasz (1). Bekezdés, és 8. Szakasz.
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12. 2 AZ ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBE
TARTOZÓ, ÁLTALUK SZERVEZETT ÉS BIZTOSÍTOTT
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
•
•
•
•
•
•
•

Az ivóvíz-szolgáltatása
A szennyvíz csatornázása és tisztítása és az esővíz elvezetése
A központi hőenergia termelése és elosztása
A köztisztaság és a hulladékkezelés
A közvilágítás
A közterületek, zöldövezetek karbantartása
A helyi közszállítás megszervezése

RO: Legea nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Art. 1 alin. (2)
HU: A közérdekű szolgáltásokról szóló 2006. évi 51. törvény – 1. Szakasz (2). Bekezdés

12. 3. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK
FORMÁI
A közszolgáltatások biztosítását elvégezhetik:
• a polgármesteri hivatalon belül létrehozott osztályok (kis közigazgatási egységek esetében)
• a helyi tanács által létrehozott saját közszolgáltató egységek
• jogi személyiséggel rendelkező, az önkormányzat alárendeltségében
levő saját közszolgáltatási egységek
• az önkormányzat tulajdonában levő, erre a célra létrehozott kereskedelmi egységek (cégek)
• privát (esetleg vegyes tulajdonú: privát – önkormányzati tulajdonú) cégek
Egyes közszolgáltatások közös szervezése és működtetése érdekében, a
közigazgatási egységek Közösségi Fejlesztési Társulásokat hozhatnak létre.
RO: Legea nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Art. 3 alin. (1) și (4)
HU: A közérdekű szolgáltásokról szóló 2006. évi 51. törvény – 3. Szakasz (1). és (4). Bekezdések
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13. A SZOCIÁLIS
TÁMOGATÁSOK RENDSZERE

13.1 A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Az országos szociális támogatási rendszer a központi és helyi, valamint
a civil szervezetek által létrehozott és működtetett intézmények, intézkedések és akciók összessége. A szociális támogatási rendszer legfontosabb területei:
a.) A szegénység megelőzése és visszaszorítása – a szociális
támogatási rendszer
b.) A család- és gyermeknevelési támogatás
c.) A fogyatékos és a speciális igényű személyek támogatása,
RO: Legea nr. 292 din 2001 privind asistenţa socială - Art.2 alin. (1), art. 9 alin. (1)
și art. 11.
HU: A szociális támogatásokról szóló 2001. évi 292. törvény – 2. Szakasz (1).
Bekezdés, 9. Szakasz (1). Bekezdés és 11. Szakasz.
RO: Legea nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat.
HU: A minimálbérről szóló 2001. évi 416. törvény.
RO: Legea nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale.
HU: A társadalmi kirekesztés elleni küzdelemről és megelőzésről szóló 2002. évi
116. törvény.
RO: Legea nr. 292 din 2001 privind asistenţa socială - Art.2 alin. (1), art. 9 alin. (1)
și art. 12.
HU: A szociális támogatásokról szóló 2001. évi 292. törvény – 2. Szakasz (1).
Bekezdés, 9. Szakasz (1). Bekezdés és 11. Szakasz
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RO: Legea nr. 61 din 1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
HU: A gyermekek állami támogatásáról szóló 1993. évi 61. törvény.
RO: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148 din 2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului.
HU: A családok gyermeknevelési támogatásáról szóló 2005. évi 148. Sürgősségi
Kormányrendelet.
RO: Legea nr. 292 din 2001 privind asistenţa socială - Art.2 alin. (1), art. 9 alin. (1)
și art. 13.
HU: A szociális támogatásokról szóló 2001. évi 292. törvény – 2. Szakasz (1).
Bekezdés, 9. Szakasz (1). Bekezdés és 13. Szakasz.
RO: Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
HU: A fogyatékkal élő személyek jogainak előmozdításáról és védelméről szóló
2006. évi 448. törvény.
RO: Legea nr. 17 din 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
HU: Az időskorú személyek szociális támogatásáról szóló 2000. évi 17. törvény.

A szociális szolgáltatásokat biztosíthatják:
a) az önkormányzatok által létrehozott és működtetett, a helyi költségvetésből finanszírozott szociális központok
b) civil szervezetek által, a központi és/vagy helyi költségvetésből szubvencionált intézmények.
RO: Legea nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă social.
HU: Szociális támogatást biztosító egységeket létrehozó és kezelő, román jogi személyiséggel
rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak nyújtott állami támogatásról szóló 1998. évi
34. törvény.

13. 2 A LAKÁSÜGY
Az önkormányzatok tulajdonában és kezelésében létezhet saját bérlakás alap. A bérlakások eladhatóak a bérlőknek, a bérletek szintjét törvény szabja meg. A lakásbérlés jogosultságának feltételeit a helyi tanács
határozza meg.
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Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében létezhet szociális lakásalap. A szociális lakások a közigazgatási egység köztulajdonában vannak és nem adhatóak el. A szociális lakások igénybevételének feltételeit
a helyi tanács dönti el.
RO: Legea nr. 114 din 1996 privind locuinţele;
HU: Az otthonokról szóló 1996. évi 114. törvény
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14. AZ ANYAKÖNYVI
HIVATAL ÉS A LAKOSSÁGI
NYILVÁNTARTÁS

AZ ANYAKÖNYVI HIVATAL
Az Anyakönyvi hivatal állami feladatott lát el, megszervezése és működtetése az önkormányzat feladata.
Az Anyakönyvi hivatal főnöke a polgármester, aki a feladatkörét delegálhatja a hivatal köztisztviselőinek.
Az Anyakönyvi hivatal bocsájtja ki a születési, a halotti és a házassági
bizonyítványokat.
A házasságok törvényes megkötése csak az Anyakönyvi hivatal által
történhet.
RO: Legea nr. 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă;
HU: Az anyakönyvi okiratokról szóló 1996. évi 119. törvény

A LAKOSSÁGI NYILVÁNTARTÁS
A lakossági nyilvántartási hivatal állami feladatott lát el. Szervezése és
működtetése az önkormányzat feladata. A lakossági nyilvántartási irodáknak a szakmai irányítása a Belügyminisztériumhoz tartozik. A községek lakossági nyilvántartási feladatait kisebb régiókba központosított
hivatalok látják el.
RO: Ordonanța Guvernului nr. 84 din 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
HU: A népességnyílvántartó közszolgáltatások létrehozásáról, felépítéséről és működéséről
szóló 2001. évi 84. Kormányrendelet

49

15. A TANÜGY

15.1 AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATKÖRE AZ
OKTATÁSI RENDSZERBEN
• A közigazgatási egységek felelnek az óvodai, valamint az elemi és középiskolai oktatási intézmények anyagi és infrastrukturális hátterének
biztosításáért.
• Az oktatási rendszerhez tartozó iskolaépületek és más ingatlanok a
közigazgatási egységek köztulajdonában vannak.
• Az oktatási rendszer szakmai szervezése és felügyelete az Oktatási
Minisztérium feladata.
• Az önkormányzatok felügyeletét az iskolák igazgatótanácsaiban való
részvétellel érvényesítik.

15. 2 AZ OKTATÁSI RENDSZER FINANSZÍROZÁSA
A személyzeti költségek biztosítása teljes egészében az állam feladata, amit a központi költségvetésből, éves lebontással, a diákszámra
kiszámított normatív alapon állapítanak meg és utalnak át a helyi költségvetéseknek. Az oktatási rendszerben dolgozó személyzet nem a közigazgatási egységek alkalmazottja!
A működési és karbantartási költségek egy részét ugyancsak állami
költségvetésből fedeznek, amit ugyanúgy a központi költségvetésből, éves
lebontással, a diákszámra kiszámított normatív alapon állapítanak meg és
utalnak át a helyi költségvetéseknek. Az önkormányzat saját jövedelméből
is hozzáadhat összegeket, a jobb minőségi feltételek megteremtéséért.
A beruházások (új épületek, bővítések, nagyjavítások) költségeit, valamint
a nagyobb értékű eszközvásárlásokat finanszírozhatja a központi költségvetés is (programok keretén belül), vagy a közigazgatási egység is, saját jövedelmeiből vagy pályázatokból. (Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale)
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16. A KÖZBIZTONSÁG ÉS A
POLGÁRI VÉDELEM

16.1 A KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK
Az önkormányzatnak kötelessége bizonyos közbiztonsági feladatok ellátását biztosítani, a helyi rendőrségekkel való együttműködéssel, valamint saját intézményei által.
A nagyobb városok létrehozzák a Helyi rendőrséget (Poliţia locală), amely
a helyi tanácsnak és a polgármesternek az alárendeltségében működik
és elsődleges feladata az utcai közrend, őrzés-védés, valamint az utcai
rendezvények biztosítása. Községek szintjén meg kell szervezni a saját
polgári őrséget.
RO: Legea nr. 155 din 2010 a poliţiei locale; HU: A helyi rendőrségről szóló 2010. évi 155.
törvény) (RO: Legea nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor - Art. 18
HU: A javak és értékek őrzéséről és a személyek védelméről szóló 2003. évi 333. törvény

16.2 A POLGÁRVÉDELMI FELADATOK
A polgári védelem nemzetbiztonsági kérdés. A közigazgatási egységek
kötelezettségeinek ellátásában állami feladatot látnak el. A polgárvédelmi rendszer kialakításában, szervezésében és működtetésében az önkormányzat együttműködik a Belügyminisztérium szakhatóságaival (ide
példák: ISU). A polgári védelmet a Kormány felügyeli és irányítja, a Belügyminisztériumon keresztül.
RO: Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia civilă
HU: A polgárvédelemről szóló 2004. évi 481. törvény
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17. AZ EGÉSZSÉGÜGY

17.1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATKÖRE AZ
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN
Az egészségügyi ellátás állami feladat. Bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat az állam átruházhat az önkormányzatoknak is. Az önkormányzatok alárendeltségébe átutalt egészségügyi ellátási feladatok:
• a közösségi egészségügyi ellátás, amely a szociális szolgáltatásokkal
integráltan fejlesztett egészségügyi tevékenységek összessége
• az iskolákban és óvodákban biztosított egészségügyi és fogorvosi ellátás
• a szociális- és egészségügyi központok működtetése
• a fekvőbeteg-ellátás (kórházak, betegellátó központok)
RO: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162 din 2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
HU: Az Egészségügyi Minisztérium határsköreiből és feladataiból a helyi önkormányzatok felé
történő átruházásról szóló 2008. évi 162. Sürgősségi Kormányrendelet

17.2 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSI
RENDSZERE
A kórházi betegellátás költségei (a kórházi személyzet költségei, betegellátás, gyógyszerek) az egészségügyi biztosítót terhelik. Az önkormányzatok alárendeltségébe átutalt, vagy általuk létrehozott intézmények
beruházási, felszerelési, működési, karbantartási költségei a helyi költségvetést terhelik. A bentlakásos szociális – egészségügyi központok
fenntartásához az ellátott személyek hozzájárulása is megszabható.
RO: Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice
de interes judeţean şi local
HU: A megyei és helyi közegészségügyi egységek igazgatásáról szóló 2002. évi 70.
Kormányrendelet
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18. MEZŐGAZDASÁGI
FELADATKÖRÖK

18.1 A MEZŐGAZDASÁGI REGISZTER
ÉS A MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELŐK
NYILVÁNTARTÁSA

A polgármesteri hivatalok vezetik az ún. Mezőgazdasági Regisztert, amely a mezőgazdasági területek felhasználásának,
a mezőgazdasági termelési potenciálnak és az állatállománynak egységes nyilvántartási rendszere. A polgármesteri hivatalok bocsájtják ki, a Mezőgazdasági Regiszter adatainak alapján, a
mezőgazdasági termelői igazolásokat.
RO: Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
HU: A Mezőgazdasági Regiszterről szóló 2008. évi 28. Kormányrendelet
RO: Legea nr. 145 din 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol
HU: A mezőgazdasági termékek piaci szabályozását érintő intézkedésekről szóló
2014. évi 145. törvény

53

18.2 A LEGELŐK KEZELÉSE
A polgármesteri hivatal kezeli a közigazgatási egység területén levő közlegelőket, amelyeket megadott feltételek mellett átadhatnak kezelésre a
helyi állattartók egyesületeinek.
RO: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991; HU: Az állandó legelők rendszeréről, igazgatásáról és
kihasználásáról, illetve a 1991. évi 18-as számú Földtörvényt módosítandó és kiegészítendő,
2013. évi 34. törvény
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19. KULTÚRA

A KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK ÉS INTÉZMÉNYEK
Az önkormányzat működtethet saját alárendeltségében levő kulturális
intézményeket: művelődési házak, kultúrotthonok, színházak, filharmóniák, együttesek, könyvtárak, múzeumok, tájházak, emlékházak, hagyományőrző intézmények, kiállítótermek, népiskolák.

Az alárendelt kulturális intézményeket tanácsi határozattal
hozzák létre és működhetnek, mint közérdekű jogi személyek
vagy a polgármesteri hivatal struktúrájának részeként, kisebb
önkormányzatok esetében.
Az önkormányzat szervezhet, finanszírozhat vagy támogathat a
közigazgatási egység területén megvalósuló kulturális rendezvényeket. Ennek megvalósítása érdekében az önkormányzat
éves, nyilvános pályázati kiírási rendszert kell meghirdessen.
RO: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118 din 2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.
HU: A kulturális intézmények létrehozásáról, rendszeréről és működéséről szóló
2006. évi 118. Sürgősségi Kormányrendelet.
RO: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 din 1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
HU: A kulturális programok, projektek és tevékenységek finanszírozásának
javításáról szóló 1998. évi 51. Sürgősségi Kormányrendelet.
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20. SPORT

A SPORTTEVÉKENYSÉGEK FINANSZÍROZÁSA
Az önkormányzatok létrehozhatnak és működtethetnek saját tulajdonukban levő sportlétesítményeket : stadionok, sportcsarnokok, sporttermek, pályák, sportbázisok, termek.
Az önkormányzatok létrehozhatják saját sportegyesületeiket, vagy támogathatják, a törvényes előírások betartásával, más sportegyesületek,
sportklubok tevékenységét.
RO: Legea nr. 69 din 2000 privind educaţia fizică şi sportul
HU: A testnevelésről és sportól szóló 2000. évi 69. törvény
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21. IFJÚSÁG

HOGYAN SEGÍTHETI AZ ÖNKORMÁNYZAT A FIATALOKAT?

21.1 AZ IFJÚSÁGI TÖRVÉNY
Romániában a törvénykezés egy napról napra változó ágazat és ez érvényes
az ifjúsági törvényre is (RO: Legea tinerilor nr. 350 din 2006; HU: A fiatalokról
szóló 2006. évi 350. törvény). A törvény a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedését hivatott biztosítani, mint fő cél. Ennek eléréséhez szabályozza
a különböző központi és helyi ifjúsági munkához kapcsolatos közigazgatási
struktúrákat, az ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó nem-kormányzati szervezeteket és legfőképp a fiatalok védelmét és a közösségi életben való részvételének ösztönzését. Taglalja, hogy milyen gazdasági és kulturális intézkedésekkel lehet a fiatalokat segíteni, garantálja az állam által az önkéntesség
támogatását és érinti az ifjúsági tevékenységek finanszírozását.
Az ifjúság dinamizmusának is köszönhető, hogy ez a törvény megérett egy
módosításra. Jelen pillanatban (2016. márciusában) a törvény módosítás
alatt áll, az Ifjúsági - és Sportminisztérium konzultációkat szervez, ifjúsági -,
civil – és politikai szervezetek bevonásával arról, hogy hogyan lehetne ezt a
törvényt modernizálni és kibővíteni. A Magyar Ifjúsági Értekezlet is javaslatokkal állt elő, többek között javasolta a 17. szakasz módosítását, ami adócsökkentések által arra ösztönözné a fiatalokat, hogy vállalkozásba kezdjenek. A javaslat szerint a középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok, akik
céget alapítanak, egy évig adócsökkentésben részesülnének. Ugyancsak a
17. szakaszt módosítandó másik javaslat szerint azok a munkáltatók, akik
munkatapasztalattal még nem rendelkező fiatalokat alkalmaznak adócsökkentésben részesülnének, ezzel is serkentve a fiatalok elhelyezkedési
lehetőségeit a munkapiacon. A módosítási javaslatok között diszkriminációellenes jogszabályjavaslatok is születtek, a MIÉRT több kisebbségeket
érintő javaslatot is megfogalmazott.
Az ifjúsági törvény módosítási javaslatait ezután a kormány fogja a Parlament elé terjeszteni. A Parlament mindkét házának meg kell szavaznia a
módosítási javaslatokat ahhoz, hogy a törvény événybe lépjen.
57

Bukarestben mutattuk be az RMDSZ frakcióülésein az ifjúsági törvény
módosítására vonatkozó javaslatainkat.
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21.2 ÖSZTÖNDÍJAK
Az oktatási törvény előírásai szerint a helyi költségvetésből lehet ösztöndíjakat odaítélni azoknak az intézményeknek, amelyek az illető önkormányzathoz tartoznak, ennek keretösszegét a helyi tanács határozza
meg. A tanulmányi ösztöndíjak a tanügyi év illetve az országos vizsgaidőszak alatt érvényesek, a szociális ösztöndíjakat bizonyos körülmények
között egész évben lehet folyósítani.
A középiskolai oktatásban a diákok teljesítményi, érdemösztöndíjat, tanulmányi és szociális ösztöndíjat kaphatnak, ezek mértékét a helyi tanácsok, illetve megyei tanácsok döntik el.
Kolozsvári példa:
http://www.primariaclujnapoca.ro/comunicate.html?gId=1895
http://www.primariaclujnapoca.ro/comunicate.html?gId=1935
Helyi tanácshatározat:
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/38(23).PDF

21.3 TÖMEGKÖZLEKEDÉSRE ÉS KULTURÁLIS
RENDEZVÉNYRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY A
DIÁKOKNAK
Az oktatási törvény 84-es paragrafusa szerint az elemi és szakoktatásban
illetve az engedélyezett közoktatásban résztvevő diákok 5o%-os engedményben részesülnek a közszállításban, amely egész évre (nem tanévre)
érvényes. Speciális igényű, hátrányos helyzetű fiatalok ingyenességet
élveznek a közszállításban, egész év során. Több városban, pl. Kolozsváron ezt a kötelező 50% kedvezményt megtoldották még 50% fedezettel,
tehát a diákok ingyenesen utazhatnak. Ezt viszont a helyi költségvetés
nem adhatja ingyen, hanem szubvenció formájában! Tehát ami ingyenes
a diáknak, az a szülei adójából kerül kifizetésre.
Mindazon tanulók, akiknek tanulmányait nem lehetséges a helyi önkormányzaton belül megszervezni, a tanügyminitsztérium költségvetéséből
kapnak utazási költségtámogatást, 5o km-es határig, a bérletes rendszerben kerül elszámolásra. A tanulók 75%-os engedményben részesülnek a múzeumok, koncertek, színházi- és operaelőadások, filmvetítések
és más kulturális, sportrendezvények belépőjegyeinek vásárlásakor.
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21.4 RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS (VÁROSRÉSZRE
VAGY IFJÚSÁGRA TAGOZÓDVA)
A helyi önkormányzat egy bizonyos összeget elkülöníthet részvételi kötlségvetés gyanánt, amely célja minél inkább bevonni a helyi közösséget.
Szavazás/ kihelyzetett fogadóórák/ gyűlések nyomán dőlhet el, hogy egy
összeget milyen célra fordítson az önkormányzat.
Példa: egy negyed lakossága eldöntheti, hogy mit szeretne fejleszteni a
negyedben, egy bizonyos összeget mire forítson az önkormányzat (pl.
Kolozsváron a Monostoriak többek között azt döntötték el, hogy a volt
Dacia mozit újítsák fel és legyen belőle közösségi központ). Ugyanakkor ifjúsági részvételi költségvetést is létre lehet hozni. Az egyik legjobb példa erre a kolozsvári: több lebonyolítóval partnerségben zajlott
(Com`on Cluj), bővebben a linken: http://bp.primariaclujnapoca.ro/

21.5 HELYI ÖNKÉNTESSÉG
Az önkormányzat is működtet önkéntes hálózatot, de nagyobb városok,
például Kolozsvár esetében nagyon gyenge az önkormányzati, illetve a
civil, ifjúsági szervezetek ebből a szempontból sokkal versenyképesebbek. Lehetséges, hogy kisebb önkormányzatoknál vagy magyar/rmdsz
többségieknél ezt jobban lehet működtetni.
Példa önkéntességi szabályzatra:
http://www.primariaclujnapoca.ro/Voluntariat.html
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22. A KERESKEDELEM HELYI
SZABÁLYOZÁSA

A KERESKEDELMI EGYSÉGEK ENGEDÉLYEZTETÉSE
Az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a kereskedelmi hálózat helyi
fejlesztési stratégiájának és szabályozásának jóváhagyása. A polgármesteri hivatal szakosztálya adja ki a kereskedelmi egységek működési engedélyét. Az önkormányzat hatáskörébe tartozik a köztéri reklámfelületek
használatának szabályozása.
RO: Ordonanța Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă - Art. 12 – 15.
HU: A termékek és szolgáltatások értékesítéséről szóló 2000. évi 99. törvény – 12.-15.
Szakaszok.
RO: Legea nr. 185 din 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
HU: A reklámeszközök elhelyezéséről és engedélyezéséről szóló 2013. évi 185. törvény. 2014.
évi 145. törvény

61

23. AZ ÖNKORMÁNYZATOK
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI
KAPCSOLATAI

23. 1 HAZAI EGYESÜLETEKBEN VALÓ TAGSÁG
A közigazgatási egységek, mint jogi személyek, részt vehetnek, anyagi
hozzájárulással is, tanácsi határozatok alapján, szakmai, területfejlesztési vagy más egyesületekben
Területfejlesztés, közberuházások közös megvalósítása vagy közszolgáltatások közös létrehozása és működtetése érdekében több szomszédos
közigazgatási egység közösségi fejlesztési egyesületeket hozhat létre.
Az önkormányzatok országos szakmai egyesületei a következőek:
• A Romániai Községek Egyesülete (Asociația Comunelor din România
- ACOR)
• A Románia Városok Egyesülete (Asociația Orașelor din România – AOR)
• A Romániai Municípiumok Egyesülete (Asociația Municipiilor din
România – AMR)
• A Romániai Megyei tanácsok Egyesülete (Uniunea Națională a Consiliilor Județene – UNCJR)
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală – Art. 8 alin. (2), art. 11 alin.
(1), art. 12 și art. 14.
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 8. Szakasz (2) Bekezdés, 11. Szakasz
(1) Bekezdés, 12. és 14. Szakaszok
RO: Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilităţi publice
HU: A közérdekű hatáskörrel rendelkező közösségek közti társulások alapító okiratának és
alapszabályzatának elfogadásáról szóló 2008. évi 855. Kormányrendelet
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23.2 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK,
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
A közigazgatási egységek, mint jogi személyek, részt vehetnek, tanácsi
határozatok alapján, nemzetközi egyesületekben, társulásokban vagy
programokban. A határ menti régióban levő közigazgatási egységek létrehozhatnak a határ másik oldalán levő szomszédos területi egységekkel
közös egyesületeket.
Az önkormányzati egységek testvérvárosi kapcsolatokat teremthetnek
más országok közigazgatási egységeivel.
RO: Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală – Art.11 alin. (2) - (4), Art. 15
HU: A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. törvény – 11. Szakasz (2) és (4) Bekezdések,
15. Szakasz
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II.
HASZNOS TANÁCSOK
FIATAL ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐKNEK
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• Légy aktív: érdemes minnél több tanácsülésen felszólalni, minnél több
témában, hiszen (a média) sokan ennek az arányát tekintik tanácsosi
munkának. Túlzásba sem kell esni, javasoljuk hogy válassz ki közérdeklődésre számot tartó problémákat, legyél néhány téma „gazdája”
• Használd ki a tanácsülés végén a „különfélék – diverse” pontot, itt felhozhatsz különféle, napirendi pontokhoz nem kapcsolódó problémákat, a lakosság részéről érkező kérdéseket, kéréseket
• Amikor van egy jó tanácshatározat amit szeretnél elfogadtatni, vagy
már elfogadtattad, mindenképp tarts sajtótájékoztatót. Minden olyan
tanácshatározatról, amely érinti a fiatalokat (és nemcsak), menj el a
helyi rádióba/tv-be és magyarázd el, hogy mit sikerült elfogadtatni,
milyen hasznossága van, hol lehet érdeklődni stb.
• Rendszeresen és hivatalos formában találkozz és egyeztess az ifjúsági
szervezetekkel (keveseket érdekel, hogy te jóban voltál a ifjúsági szervezetekkel, ha nem követhető nyomon). Ezeknek a találkozóknak legyen tartalma (mit javasolnak, miben kell nekik segíteni – amit később
fenntarthatsz a tanácsban).
• Te kezdeményezz gyakornoki programot az alpolgármesternél/polgármesternél (ha RMDSZ-es) és tartsd a kapcsolatot ezekkel a fiatalokkal később is.
• Írásban (is) jelezz minden javaslatot, észrevételt, kérést, munkád beszámolóját a helyi RMDSZ és tanácsosi frakciója fele (4 év távlatából
nagyon sokat segít ha dokumentáltad és hivatalosan értesítetted a
kollégáid a dolgokról).
• Az iskola/óvoda/alárendelt intzmény igazgató tanács tagja vagy, illetve a bizottságok esetében is kérd meg a fakciót, hogy jelezzék, mit
tarts fenn a gyűléseken. A gyűlésekről készíts rövid beszámolót és
küld el a frakcióvezetőnek.
• Használd ki az online lehetőségeket: készíts facebook oldalt, vezess
naplót, szervezhetsz online audienciát is, a tehnikai lehetőségek tárháza egyre bővül.
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• Szervezz, támogass közösségi rendezvényeket, bevált módszer, hogy
a tanácsos havi javadalmazása egy jelképes részét kisebb rendezvények, tehetséges helyi fiatalok támogatására.
• Légy példakép a közösségben, tanácsülésen és azon kívűl is: közszereplő vagy, nem engedheted meg magadnak a tilosban parkolást
(persze tudjuk, eddig sose történt meg) vagy a tanácsülés közbeni facebookozást stb.
• Jelenj meg gyakran a lakosság körében, kis közösségekben, lakónegyedekben, ott ahol problémák fogalmazódnak meg. Jegyezd fel a
panaszokat, elvárásokat, javaslatokat, közvetísd a hivatal felé, kövesd
azoknak kezelését, jelezd vissza a lakosság felé.
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III.
HASZNOS
ELÉRHETŐSÉGEK
MAGYAR IFJÚSÁGI ÉRTEKEZLET
office@miert.ro
www.miert.ro

RMDSZ ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG,
ÖNKORMÁNYZATI FŐOSZTÁLY
tel.: 0745 525 522
ilyesgyula@rmdsz.ro
400489 Kolozsvár, Republicii/Majális utca, 60 szám
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