
HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK

drd. Szabadi Ernő - Loránd



KVÍZ



MEGHATÁROZÁS

• A helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát 

és képességét jelenti, hogy - jogszabályi keretek között - a 

közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és 

igazgassák a helyi lakosság érdekében.

• https://ghidulprimariilor.ro/?fbclid=IwAR35RGNMvER356rw5

DXiehEGK85uYAOzMYav-3SrsdeXbRunj3Q1-x7LwUE

https://ghidulprimariilor.ro/?fbclid=IwAR35RGNMvER356rw5DXiehEGK85uYAOzMYav-3SrsdeXbRunj3Q1-x7LwUE


A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

• Rendeleteket alkot;

• Határozatokat hoz;

• Önállóan igazgat;

• Meghatározza szervezeti és működési 

rendjét;

• Gyakorolja az önkormányzati tulajdon 

tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;

• Meghatározza költségvetését, annak alapján 

önállóan gazdálkodik; 

• E célra felhasználható vagyonával és 

bevételeivel kötelező feladatai ellátásának 

veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat.

• Dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről;

• Önkormányzati jelképeket alkothat, helyi 

kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;

• A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől 

tájékoztatást kérhet, döntést 

kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat;

• Szabadon társulhat más helyi 

önkormányzattal, érdek-képviseleti 

szövetséget hozhat létre, feladat- és 

hatáskörében együttműködhet más 

országok helyi önkormányzatával, és tagja 

lehet nemzetközi önkormányzati 

szervezetnek;

• A törvényben meghatározott további feladat-

és hatásköröket gyakorol.



MAROSVÁSÁRHELY





A MAROSVÁSÁRHELYI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

IGAZGATÓSÁGAI (DIRECȚII) ÉS 
KÖZSZOLGÁLATAI (SERVICII

PUBLICE)



A HELYI RENDŐRSÉG 
IGAZGATÓSÁGA (DIRECŢIA

POLIŢIEI LOCALE)
• A közrendért és a csendháborítás elkerüléséért 

felelős részleg (Biroul ordine şi linişte publică):

• A beavatkozásokért felelős iroda (Biroul

intervenţie):

• Rohamcsapat  (Echipa mobilă);

• Ellenőrző, őrző-védőés értékszállító iroda 

(Biroul control pază obiective şi transport

valori).

• Logisztikai, jogi és közkapcsolatok részleg (Serviciul

logistic, juridic şi relaţii cu publicul):

• Logisztikai iroda (Activitate logistică);

• Humánerőforrás és személyeti iroda (Resurse

Umane şi activităţii de personal);

• Jogi tevékenységekért felelős iroda (Activitate 

juridică);

• Pszichológiai tevékenységért és tudosításért

felelős iroda (Activitate psihologică şi informare);

• Sajtókapcsolatokért felelős iroda (Relaţii cu 

presa).

• Közlekedésbiztonsági iroda (Biroul de siguranţă
rutieră):

• Lakósság nyílvántartó tevékenységek (Evidenţa 

persoanelor).

• Az építkezést, környezetvédelmet és a köztéri 

hirdetéseket ellenőrző részleg (Serviciul de control

disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protecţia
mediului):

• Területi felügyeleti és diszpécser iroda (Biroul

dispecerat şi supraveghere teritorială);

• Kereskedelmi tevékenységet ellenőrző iroda 

(Biroul de control comercial);

• Az építkezésért és a köztéri hírdetésekért felelős 

iroda (Biroul de disciplină în construcţii şi afişaj

stradal);

• Környezetvédelmi részleg (Compartimentul de 

protecţia mediului).



KERTÉSZETI, PARK- ÉS ZÖLD ÖVEZET 
RENDEZÉSI KÖZSZOLGÁLAT (SERVICIUL
PUBLIC DE ADMINISTRAŢIA SERELOR, 

PARCURILOR ŞI ZONELOR VERZI)

• Az erdészeti alap és zöld terültek adminisztrálása (Serviciul de 

Administrare Fond Forestier şi Spaţii Verzi);

• Dendrológiai és virágtermesztési részleg (Secţia dendro-floricola);

• A lakónegyedek zöld övezeteinek gondozása (Compartimentul de 

Gospodărire Spaţii Verzi din Cartiere);

• A zöld övezetek tájépítészete és ellenőrzése (Biroul de Amenajare 

Peisagistică şi Control Spaţii Verzi);

• Karbantartási és kiszállítási csapat (Echipă de Întreţinere şi Transport);

• Parkokért felelős csapatok (Secţia Parcuri: Echipa I Parc, Echipa II Parc);

• Igazgatási és kereskedési iroda (Birou administrativ şi de desfacere).



KÖZTERÜLET RENDEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLAT (SERVICIUL PUBLIC DE 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC)

• Fő tevékenysége az önkormányzathoz tartozó köz- és

magánjavak kezelése, amelyen belül:

• Az úthálózat kezelése (műszaki ellenőrzések, karbantartási és 

reabilitáló munkálatok, műszaki újítások);

• Parkolók kialakítása;

• A közterületek kopásának megelőzése (a rongálódott részek 

feljavítása);

• A közterületek fejlesztése és berendezése;

• Játszóterek, parkok, pihenő helyek kialakítása, karbantartása, 

illetve fejlesztése.



VÁROSI KÖZMŰSZOLGÁLTATÁS 
(SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂŢI 

MUNICIPALE)

• Különböző szolgáltatások biztosítása a következő épületek 

keretein belül:

• A temetők adminisztrálása;

• A marosvásárhelyi középkori vár;

• A nyári színház működtetése;

• Mihai Eminescu Kulturális Központ;

• A marosvásárhelyi Ifjúsági Klub;

• A Week-End telepi Vendégház működtetése;

• Művész Mozi.



A „MAROS” REKREÁCIÓS ÉS 
SPORTKOMPLEXUM IGAZGATÁSÁÉRT 

FELELŐS KÖZSZOLGÁLAT (SERVICIUL PUBLIC 
DE ADMINISTRAŢIA COMPLEXULUI DE 

AGREMENT ŞI SPORT “MUREŞUL”) 

• Lényegében a Week-End telep szolgáltatásait foglalja magába:

• Sportpályák, fedett uszoda, medencék, csónakázó karbantartása, 

bérbeadása;

• Napszámosok alkalmazása és koordinálása.



AZ ÁLLATKERT IGAZGATÁSÁÉRT 
FELELŐS KÖZSZOLGÁLAT (SERVICIUL 
PUBLIC DE ADMINISTRAŢIA GRĂDINII 

ZOOLOGICE)

• A Somos-tetői Állatkert működtetését látja el.



HELYI KÖZÖSSÉG NYILVÁNTARTÓ 
KÖZSZOLGÁLAT (SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR)

• Közösség nyilvántartó részleg:

• Elkészíti, kibocsájtja és nyilvántartja a személyes iratokat, illetve ezek

által a hely lakosokat (személyi igazolvány, keresztlevél).

• Polgári állapotszolgálat:

• Elkészíti, kibocsájtja és nyilvántartja a polgári állapotra vonatkozó 

okmányokat (házassági levél, elhalálozási okmány).

• Mindkét szolgálati részleg esetében a feladatok közé tartozik a 

folytonos állapot és adatbázis frissítés, a külföldre költözők 

kijelentése, a hibás okmányok kijavítása vagy a rendszerből való 

törlése, a más intézmények számára való információ biztosítás, 

illetve a területet illető szankciók és büntetések kirovása. 



AZ EMBERI ERŐFORRÁS, LOGISZTIKA, 
KAPCSOLATTARTÁS ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKÉRT 
FELELŐS IGAZGATÓSÁG (DIRECŢIA DE PROIECTE CU

FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ, RESURSE UMANE, 
RELAŢII CU PUBLICUL ŞI LOGISTICĂ)

• Bérezési és humánerőforrás részleg (Serviciul

Salarizare şi Resurse Umane):

• A személyzet toborzása, szervezése, képzése, 

előléptetése;

• A fizetések kiosztása;

• E területre vonatkozó statisztikák elkészítése, 

aktualizálása.

• Logisztikai részleg (Serviciul Logistică):

• Koordinálja az intézmény teljes aktivitását 

(logisztikai, anyagi és műszaki szempontok 

alapján):

• Követi és irányítja a megrendeléseket, a 

szükségletek listáját, a kifizetési számlákat, 

útiköltségeket, utalványokat, tároló 

nyilvántartásokat, átvételi jegyzeteket. 

• Közkapcsolatok részleg (Serviciul Relaţii cu

Publicul):

• Az igénylések fogadása, bejegyzése, kiküldése;

• Információk nyújtása;

• A különböző jóváhagyások, engedélyek 

kiadásához szükséges formanyomtatványok 

biztosítása.

• Nemzeti és nemzetközi közkapcsolatok (Serviciul

Relaţii Publice, Interne şi Internaţionale):

• Állandó kapcsolatot tart a sajtóval (közlemények, 

hirdetések és konferenciák révén);

• A külfölről érkező delegációkat fogadja;

• Időnként előadásokat szervez.

• Nemzetközi projektekért felelős részleg (Serviciul

Proiecte cu Finanţare Internaţională):

• A pályázatok elkészítése, illetve sikeres pályázás 

esetében ennek a kivitelezése.



GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
(DIRECŢIA ECONOMICĂ)

• Koncesszióért, bérbeadásért, értékesítésért és a szerződésben 

foglaltak betartásáért felelős szolgálat:

• Különböző tevékenységek jogának átadása szerződés alapján;

• Közjavak bérbeadása;

• A helyi önkormányzat tulajdonában álló területek értékesítése:

• Mindezekkel kapcsolatban, a szerződésbe foglalt feltételek nyomon 

követése.

• Költségvetési számviteli szolgálat (belső pénzügyi ellenőrzés):

• Könyvelőség.



AZ ISKOLÁKÉRT FELELŐS 
IGAZGATÓSÁG (DIRECŢIA ŞCOLI)

• A helyi tanintézmények nyilvántartása:

• Az osztályok és minden osztály diákjainak nyilvántartása;

• Események szervezése;

• Az iskolák igazgatóinak nyilvántartása;

• Az iskolai orvosi kabinetek működtetése;

• A befektetések megtervezése, kivitelezése;

• Az iskolák mellett a templomok, illetve a kórházak felújításában is 

szerepet vállal.



ÉPÍTÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 
(DIRECŢIA ARCHITECT ŞEF)

• Az építkezési engedélyekért felelős szolgálat:

• Az építkezésekhez szükséges engedélyeket állítja elő, bocsájtja ki, illetve tartja 

számon.

• Urbanizációért, a fenntartható fejlődésért és tudósításért felelős 

szolgálat:

• Felel a közterület rendezésért;

• Urbanisztikai projekteket bocsájt ki;

• Megajánlja a szükséges engedélyeket;

• Közvitát szervez.

• A főigazgató ellenőrzi az összes elkészített okmányt, engedélyt, 

tervet és csak akkor válnak hitelessé ezek, ha aláírja, lepecsételi.



A HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK 
IGAZGATÓSÁGA (DIRECŢIA DE 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE)

• Elszámolási, adó- és személyi jövedelemadó szolgálat:

• A fizikai és jogi személyiségek adó és illeték meghatározása, 

nyilvántartása és begyűjtése.

• Végrehajtó és ellenőrző szolgálat:

• A fizikai és jogi személyiségek javainak, illetve jövedelmének 

követése, ellenőrzése, elmaradás esetén a végrehajtó eljárás 

elindítása.



MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
(DIRECŢIA TECHNICĂ)

• A közúti és polgári építkezések, a közvilágítás, a 

szennyvízhálózat, illetve a közterületi munkák beruházásainak 

követése, ellenőrzése, jóváhagyása és a szükséges információk 

továbbítása áll ezen igazgatóság tevékenységeinek

központjában.



SZOCIÓ-KULTÚRÁLIS, KERESKEDELMI, 
ILLETVE ÖRÖKSÉG VÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

(DIRECŢIA DE ACTIVITĂŢI SOCIAL-
CULTURALE, PATRIMONIALE ŞI COMERCIALE)

• Főbb tevékenységek:

• A kulturális és sporttevékenységek kezelése, iskolán kívüli, 

szabadidős tevékenységek szervezése, a nem kormányzati 

szervek és az egyházi tevékenységeinek nyomon követése;

• Pénzügyi támogatások, segélyek biztosítása;

• A kereskedelmi engedélyek kibocsájtás.



JOGI, HELYI KÖZIGAZGATÁS, ILLETVE 
KÖZIGAZGATÁS-PERES IGAZGATÓSÁG 

(DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV ŞI DE ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ LOCALĂ)

• Földalap és mezőgazdasági nyilvántartó részleg:

• Ezek (földalap és mezőgazdaság) nyilvántartása.

• Gyámügyi hatóság:

• Gyámsággal kapcsolatos különböző eljárások.

• Jogi szolgálat, illetve közigazgatási peres ügyek:

• Határozatok előzetes átvizsgálása;

• Esetenként a bíróságon való képviselet biztosítása.



SZOCIÁLIS GONDOZÁSI 
IGAZGATÓSÁG (DIRECŢIA DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ)

• Fő tevékenységei és intézmény hálózata:

• Szociális védelmi osztály (első sorban a segélyek és állami, szociális juttatások 

biztosításáért és kezeléséért felel);

• Különleges védelmi osztály (gyermekvédelem, családvédelem, egyedülálló 

személyek védelme, idősellátás és rokkant személyek ellátása);

• Rozmaring nappali központ:

• Nehéz körülmények között élő gyerekek számára.

• Éjszakai menedékhely:

• Első sorban hajléktalan ellátás.

• 112-es diszpécser szolgálat;

• Roma közösségszolgálat;

• Központi iroda (könyvelőség, titkárság).



MÁS, JOGI SZEMÉLYISÉGEKKEL 
RENDELKEZŐ SZOLGÁLATOK

• Helyi vízművek (S.C Aquaserv);

• Helyi Közszállítási vállalat (S.C Transport Local S.A);

• Ingatlanok és piacok adminisztrátora (S.C Administrator Imobile şi Pieţe);

• Kultúrális Tudományegyetem (Universitatea Cultural Ştinţifică);

• Az állami lakásállomány épületeinek kezelése és karbantartása (S.C Locativ 

S.A);

• Helyi turizmusért felelős vállalat (S.C Administraţie şi Turism);

• Marosvásárhelyi Sport Klub (Club Sportiv Municipal Tg. Mureş);

• Idősotthon (Cămin pentru persoane vârstnice);

• S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A



KÉRVÉNYEK

- Formája

- Példák bemutatása

- Leosztás (rezoluţie)



FELADAT

• Következő órára mindenki megfogalmaz egy kérvényt, amely által valami féle 

közérdekű információt igényel. Ezt benyújtja a helyi polgármesteri hivatalhoz

(online módon). Az itt kapott iktatószámot elküldi a számomra, a következő
hétig:

• Segítségként a dokumentumok között találtok egy tájékoztatót, amely vázolja a 

közérdekű információkra vonatkozó leírásokat (ezt elolvasva választhattok majd azt 

illetően, hogy mit igényeltek a kérvényben).

• A helyi önkormányzat legfeljebb 30 napon belül köteles válaszolni minden kérésre. 

Azt követően, hogy letelt ez az időszak, mindenki kötelező módon benyújtja a 

hivataltól kapott válaszát is.

• Megjegyzés: az iktatószám igénylését külön emeljétek ki, fogalmazzátok meg, 

hogy előzetesen megkapjátok (ne csak a 30 nap elteltével).

• A megfogalmazott és benyújtott kérvényt nekem is szükséges elküldeni (tehát 

nem csak az iktatószámot és a kapott választ).



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!

szerno@ms.sapientia.ro


