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Valamennyi polgármester és jegyző részére 

 

Székhelyén 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Szakmai segítségnyújtás céljából mellékelten megküldöm a helyi önkormányzatok 2022. évi határidős 

feladatait tartalmazó segédanyagot. Kérem, szíveskedjenek gondoskodni a hivatkozott jogszabályi 

rendelkezések alapján szükséges döntések meghozataláról. 

Zalaegerszeg, az elektronikus időbélyegző szerinti időpontban 

Tisztelettel: 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Héder Miklós 

főigazgató 
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HELYI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁRIDŐS FELADATAI 

2022. ÉV 

 

 Tárgykör, napirend címe Felelős(ök) Határidő Jogszabályi hivatkozás 

1. 
Vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség 

polgármester, 
képviselő-testület/ 

közgyűlés 
I. 31. Mötv. 39. §, 72. § (4) bek. 

2. 

A foglalkoztatási 
jogviszonyban lévő 

polgármester szabadság 
ütemtervének jóváhagyása 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

II. 28. Kttv. 225/C. § (2) bek. 

3. 

Adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek a 
költségvetési évet követő 

három évre várható összege 
határozatban történő 

megállapítása 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

költségvetés 
elfogadása előtt 

Áht. 29/A. § 

4. 
Költségvetés beterjesztése 

 

jegyző, 
polgármester 

II.15., vagy a 
központi 

költségvetésről 
szóló törvény 

hatálybalépését 
követő 

negyvenötödik 
napig 

Áht. 24. § (3) bek. 

5. Költségvetés elfogadása 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

III. 15. Áht. 25. § (1) bek. 

6. 

Adósságkeletkeztetési 
szándékról, az adósságot 

keletkeztető ügylethez 
kapcsolódó fejlesztési célról 

és az ügylet várható értékéről 
tájékoztatás 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

szükség szerint, 
folyamatosan 

2011. évi CXCIV. tv. 10/C. § 

7. Közbeszerzési terv készítése ajánlatkérők III. 31. 
2015. évi CXLIII. tv. 42. § (1) 

bek. 

8. 

Köztartozásmentes adózói 
adatbázis (KOMA rendszer) 

figyelemmel kísérése, 
szükség esetén 

méltatlansággal kapcsolatos 
döntés meghozatala 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

folyamatos 
Mötv. 38. § (1) bek. d) pontja, 

(4) bek. 

9. 
Zárszámadás beterjesztése 

 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

nincs, de a 
zárszámadási 
rendeletnek 
legkésőbb V. 
31-ig hatályba 

kell lépnie 

Áht. 91. § (1) bek. 
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10. 
Zárszámadás elfogadása 

 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

a beterjesztést 
követő 30 

napon belül, de 
legkésőbb 

V. 31-ig 
hatályba kell 

lépnie 

Áht. 91. § (1) bek. 

 

11. Belső ellenőrzési jelentés jegyző 

zárszámadási 
rendelet 

elfogadásáig,  

V. 31. 

370/2011. (XII.31.) Korm. 
rend. 49. § (3) bek.; (3a) bek. 

12. 
Gyermekvédelmi 

tevékenység értékelése 
képviselő-testület/ 

közgyűlés 
V. 31. 

1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) 
bek. 

13. 

Köznevelési intézmény 
átalakításával, 

megszüntetésével, 
átszervezésével, fenntartói 

jogának átadásával 
összefüggő döntés 

meghozatala 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

legkésőbb  

V. 31. 

2011. évi CXC. tv. 83. § (2) 
bek., (3) bek., (4) bek.,  

84. § (7) bek. 

14. 
Vízügyi védekezési tervek 

felülvizsgálata 
képviselő-testület/ 

közgyűlés 
XII. 10. 

1995. évi LVII. tv. 16. § (5); 

232/1996. (XII. 26.) Korm. 
rend. 8. § (3) 

15. 
2023. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési terv jóváhagyása 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

XII. 31. Mötv. 119. § (5) bek. 

16. 

Jegyzői beszámoló a közös 
önkormányzati hivatal, vagy 

polgármesteri hivatal 
tevékenységéről 

jegyző XII. 31. Mötv. 81. § (3) bek. f) pont 

17. Rendőrségi beszámoló 
képviselő-testület/ 

közgyűlés, 
rendőrkapitány 

XII. 31. 
1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) 

bek. 

18. Közmeghallgatás 
képviselő-testület/ 

közgyűlés 
XII. 31. Mötv. 54. § 

19. 
Önkormányzati társulások 
működéséről beszámoló 

polgármester XII. 31. Mötv. 93. § 14. pontja 

20. 
Lakóhely környezeti 

állapotáról a lakosság 
tájékoztatása 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

XII. 31. 
1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 
bek. e) pont; 51. § (3) bek. 

21. Beszámoló az adóztatásról 

jegyző, 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

XII. 31. 
1991. évi XX. tv. 138. § (3) 

bek. g) pont 

22. 
Köztemetőre vonatkozó díjak 

felülvizsgálata 
képviselő-testület/ 

közgyűlés 
XII. 31. 

1999. évi XLIII. törvény 40. § 
(3) bek. 

23. 

Együttműködési 

megállapodás módosítása a 

nemzetiségi 

önkormányzattal, SZMSZ 

módosítás 

képviselő-testület/ 

közgyűlés 
szükség szerint 

2011. évi CLXXIX. tv. (Njtv.) 

80. § (2) bek. 

24. 
Közművelődési rendelet 

felülvizsgálata 
képviselő-testület/ 

közgyűlés 
legalább 5 

évente 
1997. évi CXL. tv. 83/A. § (2) 

bek. 

25. 
Helyi esélyegyenlőségi 
program felülvizsgálata 

képviselő-testület/ 
közgyűlés 

szükség szerint, 
kétévente 

2003. évi CXXV. tv. 31. § (4) 
bek. 

 

 

Összeállította: Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 
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