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Kedves Fiatalok!
Rövid idõn belül mindannyian nagykorúvá váltok, országunk teljes jogú állampolgárai lesztek. A demokráciákban, így hazánkban is minden állampolgár részt
vesz a politikai hatalom gyakorlásában. A polgárok lehetõsége a „köz” ügyeinek
megvitatása és eldöntése.
Nagykorúvá válva bizonyára ti is tevékenyen részt fogtok venni a helyi és
az országos közügyekben. Ismeritek majd a szûkebb és tágabb közösség problémáit, törekvéseit, s azonosságot vállaltok azokkal. Kiálltok az emberi és állampolgári jogokért, betartjátok az alapvetõ jogi és erkölcsi szabályokat, teljesítitek
az állampolgári kötelességeket.
Mit jelent polgárnak lenni ma Magyarországon? E kérdés megválaszolásában
igyekszik segíteni nektek e tankönyv. Azt tanácsolom, hogy a felvetett problémákat párokban, csoportokban vagy az egész osztállyal együtt vitassátok meg,
s így próbáljatok közös álláspontra jutni. („Különvéleményeteket” természetesen így is fenntarthatjátok!)
A tankönyv nagyon kevés „tanulandó” szöveget, viszont sok-sok feladatot, kérdést,
elemzendõ adatsort, diagramot, számos szociofotót tartalmaz. Ezek feldolgozásával tudtok egy-egy társadalmi témában elmélyülni, az adott témáról önálló
véleményt megfogalmazni.
A leckék végén összefoglaló kérdések, feladatok találhatók. E kérdésekre adott válaszok, a feladatok megoldása segítenek abban, hogy egyegy lecke témájáról kialakítsátok a saját álláspontotokat. Nem célszerû
tehát a hagyományos módon „bemagolni” a leckét! Sokkal fontosabb,
hogy tudjatok összefüggõen beszélni egy-egy – olykor „kényesnek” tûnõ
– kérdésrõl, s tudjatok érvelni saját álláspontotok mellett.
A tankönyv számos vitatémát tartalmaz a mai magyar társadalom gondjairól, helyzetérõl. (Pl. Az abortusz; Gazdagság, szegénység; Veszélyeztetett fiatalok stb.) Az egyes vitatémák elõbb összefoglalják az adott
társadalmi problémát, majd három – három – néha teljesen eltérõ –
álláspontot közölnek. Gondoljátok végig, hozzátok melyik álláspont áll
a legközelebb! Esetleg alakítsatok ki új vagy módosított véleményt.
Az általatok választott álláspont mellett érveljetek! Kitûnõ viták, beszélgetések alakulhatnak így ki.
Jó munkát, izgalmas vitákat kívánok!
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI
 Soroljatok fel néhány olyan szervezetet, amely saját önkormányzattal rendelkezik!
 Ha valamelyiknek ti is tagjai vagytok, mondjátok el, hogyan mûködik annak a szervezetnek az ön-

kormányzata!

Az önkormányzatok közül kiemelkedõ jelentõségûek
a települési önkormányzatok.

Magyarország területe fõvárosra, megyékre, városokra és
községekre tagozódik.

 Tanulmányozd az ábrát! Milyen feladatokat látnak el egy adott

település lakói? Milyen további közös feladatai vannak a te településeden élõknek?
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E sok-sok közös feladat megoldására a település lakói önmaguk közül képviselõket
választanak, képviselõ-testületet hoznak létre. A polgárok az önkormányzati képviselõk
útján döntenek a helyi ügyekben, azaz közvetve gyakorolják a helyi demokráciát.
(A közvetlen hatalomgyakorlás eszköze pl. a falugyûlés vagy a helyi népszavazás.)
Az önkormányzat a település gazdája. Rendelkezik a községi, városi vagyonnal,
meghatározza, hogy a rendelkezésre álló pénzt mire költi. Az önkormányzatnak kell
vállalnia a település gondjainak megoldását is. Mindemellett gondoskodnia kell a
törvények és más jogszabályok végrehajtásáról is.
 Tanulmányozzátok az önkormányzatok legfontosabb bevételeit és kiadásait bemutató ábrát! Véle-

ményetek szerint a ti településeteken mire kellene a legtöbb pénzt fordítani?

– helyi adó
(építményadó, telekadó,
kommunális adó, iparûzési adó,
idegenforgalmi adó);
– gépjármûadó;
– átengedett személyi jövedelemadó;
– állami hozzájárulás
(fejkvóta lakosonként,
céltámogatás, stb.);
– saját bevételek
(pl. térítési díjak, vállalatok
által fizetett
összegek);
- társadalombiztosítási
alapból átvett
egészségügyi
kiadások;
- hitel, kötvény.

– bölcsôdék fenntartása;
– óvodák, iskolák fenntartása;
– egészségügyi és szociális ellátás;
– közmûvelôdési intézmények mûködtetése;
– közvilágítás;
– helyi közutak karbantartása;
– köztemetô fenntartása;
– egészséges ivóvíz biztosítása;
– nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak érvényesülése;
– közterek, közparkok
fenntartása;
– kommunális szolgáltatás
biztosítása.

A képviselõ-testület választja meg a helyi, önkormányzatok által fenntartott intézmények vezetõit. Helyi rendeleteket alkot, és helyi adókat vethet ki. Szabadon vállalhat
feladatokat, mindent megtehet, amit jogszabály nem tilt, vagy nem utal más szerv
hatáskörébe. Így pl. közüzemeket, vállalatokat alapíthat, vállalkozásokba kezdhet.
Az önként vállalt feladatok azonban nem veszélyeztethetik a kötelezôen elírt feladatokat.
Az önkormányzatnak vannak kötelezõ feladatai is. Köteles gondoskodni pl. az alapfokú egészségügyi és szociális ellátásról, a közvilágításról, az óvodai ellátásról,
a területfejlesztésrôl.
 Vitassátok meg, milyen elõnye és milyen hátránya lehet az önkormányzati vállalkozásoknak!
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE
A helyi önkormányzat vezetõ szerve a képviselõ-testület. Budapesten, a megyékben
és a megyei jogú városokban ezt a szerepet a közgyûlés tölti be. A képviselõ-testület
ülései nyilvánosak, de bizonyos esetekben (pl. intézményvezetõk kinevezése) zárt
ülést rendelhet el.
A települési önkormányzatok
Az önkormányzat vezetõje a polgármester. A képmellett megyei önkormányzatok
viselõ-testület határozatainak végrehajtásáról neki kell
is mûködnek. A megyei önkorgondoskodnia.
mányzatok elsôsorban területMunkáját a polgármesteri hivatal segíti. A hivatal
fejlesztési és területrendezési
feladatokat látnak el. Vezetõje
vezetõje a jegyzõ. A jegyzõt nem az állampolgárok
a közgyûlés elnöke, akit a meválasztják, hanem pályázat alapján a polgármester
gyei közgyûlés – saját tagjai
nevezi ki. A képviselõ-testületek bizottságokat választsorából – titkos szavazással
hatnak. A bizottságok (például pénzügyi) elõkészítik
választ meg.
a döntéseket, és ellenõrzik azok végrehajtását.

-tes

iselô

képv

ter

rmes

polgá

tület

TAL

A
I HIV

STER

ME
LGÁR

PO

GOK

TTSÁ

BIZO

 Ki a településetek polgármestere? Ki a jegyzõ?
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 Városaink száma több mint 250. Közülük kiemelt város Budapest és a 23 megyei jogú város.

Bejelöltük a térképre a megyei jogú városokat. Keresd meg rajta megyéd megyei jogú városait!
Nézz utána a Magyar értelmezõ kéziszótárban, hogy mi
a különbség a megyeszékhely és a megyei jogú város
között!
Miskolc

Nyíregyháza

Salgótarján
Sopron

Gyõr

Eger

Tatabánya

Debrecen
Érd

Székesfehérvár

Szombathely

Szolnok

Veszprém
Dunaújváros
Zalaegerszeg
Nagykanizsa

Kecskemét

Hódmezõvásárhely

Szekszárd

Kaposvár

Békéscsaba

Szeged
Pécs

 Gondold végig lakóhelyed legégetõbb gondjait! Önkormányzati képviselõként milyen javaslatokat

terjesztenél a képviselõ-testület elé? Csoportosítsd javaslataidat a táblázatnak megfelelõen!
JAVASLATAIM A HELYI KÉPVISELÕ-TESTÜLETNEK
Óvodák, iskolák
ügyében
Egészségügyi ellátás
ügyében
Szociális ellátás
ügyében
Kisebbségi jogok
biztosítása ügyében
Egészséges ivóvíz
biztosítása ügyében
Közvilágítás, helyi közutak,
köztemetõ ügyében
 Tájékozódj településed önkormányzatának munkájáról!

a) Milyen kötelezõ feladatokat lát el?
b) Milyen feladatokat vállalt önként?
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Az állampolgárok helyi ügyes-bajos dolgaival a polgármesteri hivatalok, kisebb
községek esetében a közös önkormányzati hivatalok foglalkoznak. (A kistelepülések jelentõs része anyagi okok miatt nem lenne képes önálló polgármesteri hivatalt
fenntartani. Ezért az ezer fõnél kevesebb lakosú közséönkormá
nyzati ké
pviselôk
gek körjegyzõséget alakítanak. Így két vagy több kisközség közösen, egy-egy körjegyzõség keretében láthatja el
a települési-igazgatási feladatokat.) Ide kell bejelenteni
a lakcímváltozást, a születést, a halálesetet. Itt jelenthetik
be a rászorulók az igényüket szociális támogatásra, itt foglalkoznak a veszélyeztetett vagy gondozást igénylõ gyerepolgár
mester
kek ügyeivel.
 Soroljatok fel további ügyeket, melyekkel a la-

alpol

gárm
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kosság a polgármesteri hivatalhoz szokott fordulni!
 Ha lehet,
tegyetek
OSZT
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K
látogatást
a községházán, városházán!
Figyeljétek
meg, milyen
csopor tok (osztályok, irodák) mûködnek! Mikor van
ügyfélfogadás?
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A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
Magyarországon törvény mondja ki, hogy „a nemzetiségek joga történelmi hagyományaik, nyelvük megôrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása
és gyarapítása”. Ezek biztosításának egyik módja, hogy hazánkban a nemzetiségek
helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
 Ha mûködik településeteken nemzetiségi önkormányzat, számoljatok be tevékenységérõl!

1. Melyek a települési önkormányzatok legfontosabb feladatai?
2. Hogyan épül fel a települési önkormányzatok szervezete?
3. Mivel foglalkoznak a polgármesteri hivatalok?
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HOGYAN INTÉZZÜK HIVATALOS ÜGYEINKET?
(olvasmány)

Amikor a helyi hatóságokhoz vagy más hivatalos
szervezetekhez fordulunk, legtöbbször valamilyen
ügyünk elintézését kérjük. Kérésünket elõadhatjuk
szóban vagy írásban. Az írásban beadott kérelmet
beadványnak nevezzük.
 Mi a jelentõsége annak, hogy az állampolgárok szóban is

elõterjeszthetik kérelmüket?

Írásbeli kérelem esetén olykor meghatározott nyomtatványt kell kitölteni. A legtöbb esetben azonban
a beadványt magunknak kell elkészíteni és illetékbélyeggel is el kell látnunk. (Illetékbélyeg a postán,
esetleg az adott hivatalban is kapható.)
 Mit tartalmazzon a beadványunk?

A legfontosabb, hogy pontosan, érthetõen írjuk le,
mi az, amit kérünk. Hasznos, ha kérelmünket meg is
indokoljuk. Ezenkívül fel kell tüntetni a kérelmezõ
pontos nevét és címét. Beadványunkat alá kell írni,
és dátummal is el kell látni. Ha valamilyen igazolást
mellékelünk, a beadvány végére írjuk oda: „Csatolva
… db melléklet”.
Elõfordulhat, hogy beadványunk alapján a hivatal
vagy más szerv további igazolást, kiegészítést kér.
Ilyenkor mindig meg kell nézni, ki az ügyintézõ – ezt
feltüntetik az iraton –, és milyen szám alatt intézi
ügyünket. Válaszunkban ezeket is tüntessük fel!
 Készítsetek néhány soros beadványt egy segélykérelem

ügyében! Bíráljatok meg egy-két beadványt! Ki milyen hibát
követett el?
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A hatóságok általában 30 napon belül (2014-tõl
21 napon belül) döntenek kérésünkrõl. A döntésrõl
levélben értesítenek.
Elõfordul, hogy a kérelmet elutasítják, vagy olyan
választ kapunk, amely nem elégít ki bennünket. Esetleg
olyasmire köteleznek, amit sérelmesnek tartunk. Ilyenkor fellebbezhetünk. A beadványunkra adott válasz
mindig tartalmazza, hogy mennyi idõn belül kell fellebbezésünket benyújtanunk. A határidõre nagyon ügyeljünk, mert késedelem esetén általában nem tárgyalják
a fellebbezést, hanem visszautasítják. Fellebbezésünket
mindig ahhoz a szervhez kell benyújtanunk, amelyik
a határozatot hozta. Ez vagy módosítja
a sérelmezett határozatot, vagy az ügy
irataival együtt felterjeszti a másodKér vény
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 Nézzétek meg az említett honlapon,

hogyan kell létrehozni a
ügyfélkaput!
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