
3.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, 
illetékességi területe  
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv):  
 
10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és 

hatásköröket. 
(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként 
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 
kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami 
jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény 
által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, 
vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 
(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött megállapodás 
alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról. 
A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül. 
. 

11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és 
kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek. 
(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a 
feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen 
a) a gazdasági teljesítőképességet; 
b) a lakosságszámot; 
c) a közigazgatási terület nagyságát. 
(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz 
szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. 

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt 
kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési önkormányzat vagy 
társulása önként akkor vállalhatja, ha azt 
a) a lakossági igények indokolják; 
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül 
képes ellátni. 
(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a feladat- és 
hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás határozatban dönt a 
feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. Az (1) 
bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal - indokolt esetben más állami szervek 
bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő 
rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja. 
(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől 
igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati  
feladatok különösen:   
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása; 
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 
válás megelőzésének biztosítása; 



11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a 
helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi 
önkormányzati feladatot is megállapíthat. 
(3) Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi 
önkormányzatnál a helyi iparűzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként 
a külön törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel. 

14. §  (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény 
másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti 
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre 
közvetlenül utal. 
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve 
megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. 

14/A. § (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, 
amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. 
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható 
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre 
alkalmazandó azonos, 
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő 
szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy 
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai 
feltételekkel ellentétes 
elnevezés. 
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el. 
(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után szükség esetén 
átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei megfeleljenek a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott követelményeknek. 
(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. 
(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell megjelölni. 

15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és 
mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő 
bevonását. 

16. § (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje 
eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a 
Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat. A 
Kormány a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról egyedi határozatban dönt. 
(2) A Kormány határozatát az érintett önkormányzat közigazgatási perben megtámadhatja. A Kormányt 
- ha az (1) bekezdés szerinti határozat másként nem rendelkezik - a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter képviseli. 
(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő szervnél, a határozat Magyar 
Közlönyben történő közzétételének napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani. A bíróság 
ítélete ellen nincs helye perújításnak. 
 (4) A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintő 
intézkedések tűrésére. 
(5) A Kormány által kijelölt miniszter jogosult bármely önkormányzati beruházás teljesítésének 
megvalósulását megismerni a tervezéstől a beruházás befejezéséig. A miniszter - a személyes adatok 
kivételével - adatot kérhet be, jogosult a beruházást megvalósító önkormányzat irataiba betekinteni, a 
beruházás teljes dokumentációját megismerni. 



(6) Az önkormányzat és a jogszabályban meghatározott állami szervek - annak érdekében, hogy a beruházások 
megvalósítása figyelemmel kísérhető legyen - a jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatják az (5) 
bekezdés szerinti miniszter részére. Az adatszolgáltatás személyes adatokra nem terjed ki. 

16/A. § A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, 
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) 
közszolgáltatást 
a) a helyi önkormányzat, 
b) kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 
c) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági társaság 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság, 
d) önkormányzati társulás, vagy 
e) a közterület-felügyelet 
láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint. 

 
1. melléklet  a 4/2018.  (III. 28.) önkormányzati rendelethez 

„1.  melléklet  a 14/2015.  (XI.  27.) önkormányzati rendelethez 
A B 

 
Sorszám 

Átruházást kimondó  
önkormányzati rendelet, megállapodás 

 
Átruházott feladat megnevezése 

a)                                               Polgármesterre átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök 

1.1. 
 

Az önkormányzat és a hivatal költségvetéséről szóló 
önkormányzati  rendelet 

Reklám tevékenység folytatása, reklámfelület biztosítása díjtételének meghatározása, 
térítésmentesség megadása jogának átadása reklámszerződés kötésére 

1.2. 

Csanyi Hírmondó, mint önkormányzati havi kiadványban megjelenő reklám 
térítésmentes megjelentetésére (a hivatalvezető szerkesztésében) való jog 
átadása 

1.3. 
Általános- működési- és céltartalék keretek feletti rendelkezési és 
átcsoportosítási jogok gyakorlása, kezességvállalás 

2.1. Az önkormányzat által nyújtott  szociális ellátásokról 
szóló rendelet 

települési támogatás iránti kérelmekben döntési jogosultság  

2.2. természetbeni ellátások biztosítása szociális rászorulók  számára  

3. 
Az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmekben döntési 
jogosultsága gyakorlása 

4.1. 
 

Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati 
rendelet 

 

1.000.000.-Ft értékhatárig ingó- és ingatlan vagyon elidegenítésének, vételének 
joga gyakorlása 

4.2. 
a törzsvagyon körébe tartozó ingó- és ingatlan vagyon elővásárlási joga 
gyakorlása 

5. 
Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek 

alkotásáról szóló rendelet 

A község címere nyomdai úton való előállításának kérelemre való 
engedélyezése, címer használatának engedélyezése joga átadása, címer 
kötelező használatának elrendelése 

6. 
A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag 

támogatására való jogosultság feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet 

 
a szociális célú tüzelőre való jogosultságra vonatkozó döntés joga gyakorlása 

7. 
Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet és az önkormányzat 
SZMSZ-e 

tiszteletdíj összegének csökkentése Mötv. szabályai szerint, vagy megvonása joga 
gyakorlása  (az önkormányzat SZMSZ korlátozásai között) 

b)                                                           Jegyzőre átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök 

1.1. 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet 

Nyilvános és iskolai könyvtári ellátás (megállapodás szerint) 

1.2. Közművelődési tevékenység (közösségi színtér működtetése) 

1.3. Egészségügyi alapellátásból a védőnői szolgálat működtetése 

1.4. Diákétkeztetés (szerződés kötése) 

2. 
Az önkormányzat és hivatal költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet 
A hivatal költségvetése működési előirányzatai közötti átcsoportosítás joga 
gyakorlása 

c)                                                                              Köztisztviselőre átruházott feladatok 

1. 
A közterületi térfigyelő rendszer működéséről szóló 

önkormányzati rendelet 

 A közterületi térfigyelő kamera rendszer által rögzített képfelvételek 
(adatok) kezelése, üzemeltetése, illetékes hatóságnak történő átadása 
(nyilvántartás vezetése)   

d)                                                A Társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározása 

da)                                                                      Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Atmöt) 



1.1. Intézményfenntartói feladat (óvodai) 
Köznevelési feladatok (óvodai és bölcsődei ellátás) Többcélú óvoda-bölcsőde 
működtetése 

1.2. Intézményfenntartói feladat (szociális) 
Szociális alap- és szakellátás, szociális- és gyermekjóléti szolgálat működtetése 

 

2. 
Atmöt Elnöke, a Belső ellenőr és Csanytelek Község 

Polgármestere közötti megállapodás 
az önkormányzat, a hivatal és a társulás belső ellenőrzési feladatinak elláttatása 

3. Együttműködési Megállapodás  a Rendőrkapitánnyal  Rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés) 

4. 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
 Társulás 

 Társulási Megállapodása 

Terület- és településfejlesztés, turizmus, határon átnyúló együttműködés,  

5. Egészségügyi alapellátás 

6. Állategészségügyi feladatok 

7. Sport, ifjúsági ügyek, esélyegyenlőségi program megvalósítása 

db)                        Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

1. DAREH Társulási Megállapodása Hulladékgazdálkodás 

dc)  

dd)                                                 Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

 

1. 
Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása 
Ivóvízminőség- javítás 

 
Gyámügy és gyermekvédelem: 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásról, azok igénybevételéről és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 
14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására illetékes szerv: 
 

(1) E rendelet területi hatálya  

a)    Felgyő Községi Önkormányzat,  

b)    Csanytelek Község Önkormányzata és 
c)    Tömörkény Községi Önkormányzat 

közigazgatási területére, terjed ki. 
(2) E rendelet személyi hatálya 

a)     Felgyő Községi Önkormányzat,  
b)     Csanytelek Község Önkormányzata és 
c)     Tömörkény Községi Önkormányzat 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező bölcsődés, óvodás, általános iskolás korú 
gyermekekre és szülőikre, törvényes képviselőikre terjed ki. 

(3) E rendelet tárgyi hatálya  a három önkormányzat által társulási fenntartásba adott 
a) a Felgyői székhelyű Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék intézményi ellátásán belül az 

óvoda intézményére és a Felgyői önkormányzat által működtetett konyhára, 
b) az a) pontban írt intézmény  Csanyteleki tagintézményeként működtetett többcélú óvoda-bölcsőde intézményére és a 

tagintézménnyel gyermekétkeztetés ellátására kötött szerződésben álló KÉBSZ Kft-re, 
c) az a) pontban írt intézmény Tömörkényi tagintézményeként működtetett mini bölcsődei ellátásán belül az 

önkormányzat által a Tömörkényi önkormányzat által működtetett konyhára 
terjed ki. 

 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelete alapján: 
 
1. § (1) A gyámhatóság feladat- és hatáskörét 

a) a települési önkormányzat jegyzője, 
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal), 
c) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 
(2) A gyámhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi 
területén látja el feladat- és hatáskörét. 



(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatköreinek gyakorlásával 
összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a 
törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a gyermek és ifjúság 
védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. 
(4) A miniszter a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok szakmai irányítása körében közvetlen megkereséssel 
fordul a gyámhatóság feladatkörét gyakorló bármely szervhez, ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy, 
továbbá a gondnokság alá helyezéssel érintett személy érdekében sürgős intézkedés szükséges. 

1/A. § A Kormány a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi 
koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. 

2. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános első fokú hatóságként jár el a települési önkormányzat 
jegyzője, illetve a gyámhivatal. A gyámhivatal az e rendeletben meghatározott kivételekkel ellátja mindazon 
feladatokat, amelyeket jogszabály az elsőfokú gyámhatóság hatáskörébe utal. 

(2) Az e rendeletben meghatározott ügyekben első fokú hatóságként jár el a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal. 
(3) A települési önkormányzat jegyzőjének és a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a 
fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal. 
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a miniszter a felügyeleti 
szerv. 
 

A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre 
 

3. § (1) A települési önkormányzat jegyzője   
a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
d)-f)  
g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
h)  
i) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez, 
k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
l)  
m) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 
(2) A települési önkormányzat jegyzője az (1) bekezdés a)-b) és j)-k) pontja szerinti ügyekben hozott határozatát 
megküldi a gyámhivatalnak. 

 
Szociális ügyekben: 
 
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
feladat- és hatáskörök gyakorlására illetékes szerv: 
 
(1) A   Képviselő-testület e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreiből  

a) a rendkívüli települési támogatás pénzbeli, vagy természetbeni ellátásként való nyújtása joga gyakorlását,  
b) a köztemetés, benne a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett számára előírt fizetési kötelezettség alóli 

részben, vagy egészben való visszafizetés alóli mentesítésről e rendelet 9. §-ában rögzítettek szerinti döntés hozatal jogát 
a település önkormányzata polgármesterére, 

c) a rendszeres települési támogatás pénzbeli, vagy természetbeni ellátásként  való nyújtása joga   gyakorlását 
a település önkormányzata jegyzőjére (a továbbiakban: az a)-c) pont együtt és külön: szociális 
hatáskört gyakorló szerv) 

átruházza. 
(2) A Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális- és 

intézmény által (az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati rendelet 1. 
melléklete  1.2. pontjában rögzítetten,  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásra átruházott feladat- és 
hatáskörében) eljárva, személyes gondoskodás keretében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói tevékenysége  
nyújtásához  (a szociális intézmény alapfeladatai közé integráltan) biztosítja az intézmény működéséhez 
szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket egyrészt a központi költségvetés feladatfinanszírozása 



támogatásából, másrészt a hiányzó forrást  kiegészíti az intézményt fenntartó számára az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal adott évi költségvetéséből nyújtott keretéből, véglegesen átadott  támogatásként. 

(3) A rendkívüli és a rendszeres települési támogatás (a továbbiakban  együtt: szociális ellátások, külön: szociális 
ellátás) való jogosultsági feltételeinek e rendeletben a szociális ellátások megállapítása, fizetetése, folyósítása, a 
szociális ellátások felhasználása ellenőrzése szabályozása során,  a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által definiált fogalmakat kell  a vagyon, a jövedelem, 
a család, a közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló, háztartás,  jövedelemszámítás  esetén alkalmazni. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján: 
 
4/A. § (1) Az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket 

a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
b) a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző), 
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), 
d) a szociális hatóság, vagy 
e) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
gyakorolja [az a)-e) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: szociális hatáskört gyakorló szerv]. 
(2) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az e törvényben 
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi 

önkormányzat közgyűlése, 
b) a jegyző számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi főjegyző 
gyakorolja. 

5. § (1) A pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt 
a) az e törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az igényléshez szükséges 

iratokról, 
b) az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a 

helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétel eljárási kérdéseiről. 
6. § A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, 

amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási 
helyeként megjelölte. 

7. § (1) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, 
testi épségét veszélyezteti. 
(2) Az ellátást biztosító követelheti az (1) bekezdés alapján kifizetett rendkívüli települési támogatás 
megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől. 

8. § Az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az tekinthető a hatóság rendelkezésére álló adatnak, 
amelyet az általa vezetett 18. § vagy 18/A. § szerinti nyilvántartás tartalmaz. 

9. § (1) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról - ha e törvény másképp nem rendelkezik - 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást 
megállapító szervet. 
(2) Ha a szociális ellátásban részesülő személy az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét határidőben 
nem teljesíti, az ellátás rosszhiszemű igénybevételének a 17. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti megállapítása 
esetén az ellátás igénybevételét a bejelentésre nyitva álló határidő első napjától kezdődően kell rosszhiszeműnek 
tekinteni. 

10. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, 
jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési 
önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és 
az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza. 
(2) A jogosultság megállapításakor 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 
vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát 
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással 
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében 



kell beszámítani. 
(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az 
életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve 
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon részét, amelyen egy éven belül nem kerül sor életvitelszerű, 
tényleges lakhatás célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására, az eladást vagy átruházást követő 
egy naptári év leteltét követő napon megszerzett jövedelemnek kell tekinteni. 
(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi 
átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 
(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét 
meghaladó részét. 
(5) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni 
vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy 
visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből. 
(6) Ha a települési önkormányzat vagy a járási hivatal a hivatalos tudomása vagy környezettanulmány 
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló 
vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek 
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek 
figyelembevételével vélelmezhető. 
(7) A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére az állami adóhatóság köteles közölni a szociális ellátást 
igénylő, valamint - írásbeli felhatalmazás alapján - az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe 
veendő személy személyi jövedelemadójának alapját. 
(8) Ha a 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az 
Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, illetve 
olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságának igazolása szükséges, akkor közvetítő szervként a Kormány által kijelölt 
szerv jár el. A Kormány által kijelölt szerv közvetítői eljárásához a megkereső szervnek meg kell adnia a 
megkeresendő külföldi hatóság nevét, postacímét, és a pontos kérdést, amelyre választ kíván kapni. 
(9) A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére a Kormány által kijelölt szerv három hónapon belül 
köteles a (8) bekezdés szerinti eljárást lefolytatni. 

11. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv határozatának megtámadására irányuló közigazgatási perben a bíróság a 
fél kérelmére ideiglenes intézkedésként rendelkezhet különösen 
a) normatív pénzbeli szociális ellátás folyósításáról, 
b) természetben nyújtott szociális ellátás biztosításáról, 
c) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybe való beutalásról. 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében a 94/A. § (3) bekezdése, a 94/D. §, a 101. § 
(5) bekezdése, a 115. § (4) bekezdése és a 119/B. § (4) bekezdése alapján indított perben a bíróság a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szabályai szerint, soron kívül jár el. 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a fenntartó döntésének megtámadása, vagy a felmondás jogellenességének 
bírósági megállapítása a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül kérhető. A bíróság a fél 
kérelmére ideiglenes intézkedésként rendelkezhet a szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve ezek 
fenntartójával fennálló szociális szolgáltatási, intézményi jogviszony (a továbbiakban együtt: intézményi 
jogviszony) fenntartásáról. 
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedés a jogosultság alapjául szolgáló tények valószínűsítése 
esetén is megtehető. 
(5) A (2) bekezdés szerinti bírósági eljárás illetékmentes, az ellátottat, a törvényes képviselőjét és a térítési díjat 
vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető és a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személyt teljes 
költségmentesség illeti meg. 

12. § 
13. § (1) A jogosult a végleges határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

érvényesítheti. 
(2) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt végleges döntéssel megállapítják, az - ha 
e törvény másként nem rendelkezik - a kérelem benyújtásától esedékes. 



14. § A végrehajtáshoz való jog a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásának időpontjától, vagy ha a 
véglegessé vált döntés teljesítési határidőt vagy határnapot állapított meg, a határidő utolsó napjától, illetve a 
határnaptól számított egy év elteltével évül el. A végrehajtás elévülését a 17/A. § (1) bekezdése szerinti 
cselekmény is megszakítja. 

15. § 
16. § A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 
 

Adóhatósági ügyekben:  
 
A hatáskör címzettje a jegyző, illetékességei területe Csanytelek Község Önkormányzata közigazgatási területe. 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete adók vonatkozásában az alábbi rendeleteket alkotta meg: 
 

 11/2015. (X. 30.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról, 

 13/2017. (XI. 30.) Ökt. rendelete az iparűzési adóról 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján: 

 

1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) 
önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi 
adókat (a továbbiakban: adót), valamint települési adókat vezethet be. 
(2) A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi 
adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkormányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult 
bevezetni. 
(3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezethető adót a kerületi önkormányzat helyett a 
fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett 
kerületi önkormányzat képviselőtestülete előzetes beleegyezését adja. 
(4) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a kerületi önkormányzat által 
bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult. 

1/A. § (1) Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, 
amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra 
megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak 
nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó [52. § 26. 
pont]. 
(2) Az e § alapján megállapított települési adóra kizárólag az 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t és a 43. § (3) 
bekezdését kell alkalmazni. 
(3) A települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 
(4) A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót önadózással megállapítandó adóként is 
bevezethet. 
(5) A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra és a 
települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására 
használhat fel. 

2. § Az önkormányzat adómegállapítási joga az e törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki. 
3. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany: 

a) a magánszemély, 
b) a jogi személy, egyéb szervezet, 
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az 
alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő 
nonprofit gazdasági társaság. 
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben 
folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, 
épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként - a vasúti pályahálózatot 
üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett 



adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A 
feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az 
adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül. 
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, 
hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az 
adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. 
(5) E törvény hatálya - a 34. §-ban foglaltak kivételével - nem terjed ki az államra, a helyi önkormányzatra, a 
nemzetiségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházi jogi személyre, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-re, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a büntetés-
végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre, valamint a 
helyi iparűzési adó vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bankra, az Országos Betétbiztosítási Alapra, a pénzügyi 
közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. 
évi XXXVII. törvényben meghatározott Szanálási Alapra, a Befektető-védelmi Alapra és a tőkepiac 
stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 
szerinti Kárrendezési Alapra. 
(6) Ha e törvény az adóalanyiságot az év első napján fennálló állapothoz köti és az önkormányzat az adót év 
közben vezeti be, akkor a bevezetés évében az adó alanyának azt kell tekinteni, aki/amely az adót bevezető 
rendelet hatálybalépésének napján megfelel az adóalanyiság követelményeinek. 

3/A. § (1) Valamennyi helyi adó alól mentes az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Észak-atlanti Szerződés 
alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok. 
(2) Mentesek a lakásbérleti jog után megállapítható magánszemélyek kommunális adója és a tartózkodás alapján 
megállapítható idegenforgalmi adó alól 
a) az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon 
kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői, 
b) az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok 
személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő 
és polgári állományú személyek. 

4. § 
5. § 
6. § Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: 

a) a MÁSODIK RÉSZBEN meghatározott adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót 
hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja 
az adóalanyok adóterheit, 
b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza, 
c) az adó mértékét - az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) 
pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. 
évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet 
megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ 
és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa, 
d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, 
kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a 
lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog 
fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel 
kibővítse, 
e) e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény keretei 
között az adózás részletes szabályait meghatározza, 
f) ha az adó mértékét határozott időre állapította meg, akkor a határozott időszak harmadik naptári évétől vagy 
az azt követően kezdődő naptári évtől, a határozott időszak letelte előtt az adó mértékét növelheti, ha a naptári 
évet megelőző naptári év első tíz hónapjában az adott adónemben bevallott, kivetett adóból származó bevétel 
nem éri el a naptári évet megelőző második naptári év első tíz hónapjában bevallott, kivetett adóból származó 
bevétel 50%-át. 

7. § Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy: 
a) az adóalanyt egy meghatározott adótárgy (épület, épületrész, telek) esetében csak egyféle - az önkormányzat 
döntése szerinti - adó fizetésére kötelezheti, 
b) a vagyoni típusú adók körében az épület, épületrész és telek utáni adót egységesen - tételes összegben vagy a 
korrigált forgalmi érték alapulvételével - határozhatja meg, 
c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, 



d) ha az adót az 1. § (3) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat vezeti be, akkor az a kerületi önkormányzat, 
amely az adó fővárosi önkormányzat általi bevezetésébe beleegyezett, az adót az adóévben nem működtetheti, 
e) a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és 
a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. § d) pontja nem 
alkalmazható. A helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható, 
f) a korrigált forgalmi érték alapú építményadóban a lakás, illetve az egyéb építmény esetén egy-egy, a korrigált 
forgalmi érték alapú telekadóban a lakáshoz tartozó telek, illetve az egyéb telek esetén egy-egy adómérték 
alkalmazható, 
g) az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, 
hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének, 
h) ha az adó mértékét határozott időre állapítja meg, akkor azt az adóalany hátrányára 
ha) a határozott időszak első két naptári évében nem növelheti, 
hb) a határozott időszak harmadik naptári évétől vagy az azt követően kezdődő naptári évtől, a határozott 
időszak letelte előtt - ide nem értve a 6. § f) pontja szerinti esetet - csak akkor növelheti, ha a naptári évet 
megelőző naptári év első tíz hónapjában az adott adónemben bevallott, kivetett adóból származó bevétel nem 
éri el a naptári évet megelőző második naptári év első tíz hónapjában bevallott, kivetett adóból származó 
bevétel (a továbbiakban: viszonyítási bevétel) 70%-át, azzal, hogy a naptári évtől hatályos adómérték ekkor sem 
haladhatja meg a határozott időre rögzített adómérték 130%-át, 
i) ha a h) pont hb) alpont alkalmazásával az adó mértékét növelte, akkor az adó mértékét a határozott időszakra 
eredetileg megállapított adómértékkel egyező mértékben kell megállapítani azon naptári évtől kezdődően, 
amelyet megelőző - és a h) pont hb) alpont alkalmazását követő - naptári év első tíz hónapjában az adott 
adónemben bevallott, kivetett adóból származó bevétel eléri a viszonyítási bevételt. 

8. § (1) 
(2) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a 
település lakosságát tájékoztatni. 
(3) Az adóból származó bevétel - a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott kivétellel - az azt megállapító önkormányzat bevétele. 

9. § Helyi adóügyben, települési adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek 
önkormányzata a helyi adót, települési adót bevezette. 

10. § 

 


