
A lakóközösségünk életét érintő ügyeket, 
amelyeknek megoldásában közösségi döntés-
hozatalra van szükség, közügyeknek tekint-
jük. Ilyen ügyek például, hogy milyenek a kö-
zösségi szolgáltatásaink, milyenek közösségi 
tereink, természetes és épített környezetünk, 
mennyi adót fizetünk, mire költjük ezt a besze-
dett adót, milyen szabályok segítik azt, hogy 
békében éljünk egy településen, kik tartatják 
be ezeket a szabályokat, és az is, hogy milyen 
segítségre számíthatnak azon társaink, akik 
nehéz élethelyzetbe kerülnek. Ezen közügyek 
egy részében az államnak van döntési jogkö-
re, de sok esetben a helyi önkormányzat sza-
bályozza azt helyi rendeletek formájában. Az 
önkormányzati törvény tartalmazza ezeket a 
kötelezettségeket és jogosultságokat. mi pe-
dig ötévente döntünk arról, hogy kik képvisel-
jék érdekeinket a képviselő-testületben, és kik 
döntsenek a szabályokról. 

Nem csak a választások során tudunk ha-
tással lenni arra, hogy hogyan működik az 
önkormányzat és annak intézményei. A tes-
tületi ülések nyilvánosak, azokon mindenki 
részt vehet. Csak különleges és törvényben 
szabályozott helyzetekben, elsősorban sze-
mélyiségi jogok miatt nyilváníthatják a vi-
ták egyes részét zárttá. A döntésekről jegy-
zőkönyv és határozat készül, amelyeket az 
önkormányzatnak elérhetővé kell tennie 
(kifüggesztve, saját kiadványban vagy a hon-
lapján). 

A polgármester, az alpolgármesterek, a 
képviselők fogadóórát tarthatnak, amelyen 
személyesen kérdezhetünk tőlük. De kérhe-
tünk levélben vagy e-mailben is információt, 
küldhetünk kérdést, panaszt vagy javaslatot 
választott tisztségviselőinknek és az általuk 
kinevezett köztisztviselőknek. 

Évente pedig legalább egy alkalommal a 
képviselő-testület és a polgármester nyilvá-
nos közmeghallgatást tart. Sőt a nemzetiségi 
önkormányzatok és minden közintézmény is 
tarthat ilyet. Ennek szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályazat (SzMSz) tartalmazza. 

Kivételes ügyekben kezdeményezhetünk 
helyi népszavazást, ha ehhez elegendő lakos 
támogatását. szerezzünk meg. (Erről bőveb-
ben lást a TASZ internetes oldalán: KISO-
KOS: Helyi Népszavazásról, tasz.hu/cikkek/
helyi-nepszavazas-1x1)

A helyi közügyekben való részvétel és 
beleszólás eszközeit, illetve az ezekkel 
kapcsolatos civil tapasztalatokat gyűjti 
össze a beleszolok.hu oldal. 

Részletesebb jogi és technikai eszközöket ta-
lálhatunk még a TASZ (tasz.hu), az E-Demok-
rácia Műhely, és a K-Monitor honlapjain.

Hogyan vehetnek részt az állampolgárok 
a helyi közügyek megvitatásában és 
alakításában?

Vegyél részt!Értékelés
ÖNKORMÁNYZATISÁG, KÖZÜGYEK, KÖZMEGHALLGATÁS

Szempontok a megvalósult 
közmeghallagatások értékeléséhez: 
• Hányszor tart a települési önkormányzatod közmeghallgatást egy évben? (Egy alkalom kö-

telező.)
• Milyen időpontban tartják a közmeghallgatást a településeden (hónap, nap, napszak), és az 

mennyiben segíti a lakosok részvételét?
• Hány nappal előre hirdetik ki az időpontját?
• Milyen felületeken hirdetik meg? Honnan tudnak róla a lakosok?
• Milyen módon gyűjtik a kérdéseket? Csak helyben, vagy írásban is?
• Ki vezeti az ülést? (A polgármester vezetheti.)
• Milyenek a körülmények a teremben?
• Jelen vannak-e a képviselők határozatképes számban?
• Hogyan határozzák meg a napirendet?
• Mennyi időt tölt a testület a saját munkájának bemutatásával?
• Mennyi idő van a kérdésekre és a válaszokra?
• Az írásban érkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat felolvassák-e?
• Egy lakos hogyan és hányszor kaphat szót? Van-e lehetősége viszontválaszra?
• Készül-e felvétel? Van-e élő közvetítés?
• A vendégek készíthetnek-e felvételt? (Törvényileg igen, az ülés nyilvános.)
• Az ülés felvételeit és jegyzőkönyvét mennyi időn belül és hol teszik közzé?
• A későbbi válaszokat mennyi időn belül küldik meg, és hol teszik közzé?
• Visszakereshetőek-e a korábbi évek jegyzőkönyvei?
• Olvashatóak-e a jegyzőkönyvtől külön a kérdések és a rájuk érkezett válaszok?

Az E-demokrácia Műhely Egyesület készített egy értékelőlapot, amivel visszajelezhetsz arról, 
településeden hogyan valósult meg a közmeghallgatás. (goo.gl/cy1Fce)

Tedd közzé talasztalataidat: 
a beleszolok.hu oldalon gyűjtjük a lakosság, helyi csoportok, civil szervezetek tapasztalatait a 
közmeghallagatásokról, amelyeken részt vettek (beleszolok.hu/kategoria/beszamolok). 
Várjuk tapasztalataitokat a beleszolok@cka.hu címre. 
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Mi az az önkormányzati 
közmeghallgatás? 
A közmeghallgatás a helyi állampolgári részvétel egyik formája, 
hasonló egy lakossági fórumhoz. Lehetőséget ad arra, hogy a kö-
zösség tagjai a közügyekben személyesen, együttesen és szabadon 
kérdéseket tehessenek fel, és azokra válaszokat kapjanak a képvi-
selőktől, polgármesterektől vagy közintézmények vezetőitől. 

Kik vehetnek részt a 
közmeghallgatáson?
A közmeghallgatások nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk. Csak 
helyi közügyekben és közérdekű kérdéseket lehet feltenni, vagyis 
olyan témával kapcsolatban lehet kérdezni, amellyel kapcsolatban 
a kérdezetteknek döntési jogköre van.

Itt lehet beszámolni problémákról és javaslatokat tenni, amire 
a testületi üléseken nincs lehetőség, mert ott nem szólalhatnak fel 
a lakók, csak ha ezt valamelyik ügy kapcsán az egyik képviselő kéri, 
és a testület megszavazza. 

Mik a közmeghallgatás 
megtartásának általános 
szabályai?
A képviselőknek, illetékeseknek vagy a helyszínen, vagy legfeljebb 
15 napon belül írásban válaszolniuk kell a közmeghallgatáson el-
hangzott kérdésekre és javaslatokra. A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. tv., "Mötv.") szerint 
minden helyi önkormányzatnak évente legalább egyszer kötelező 
közmeghallgatást tartania (54. §). (Ha ennek nem tesz eleget, ér-
demes bejelentést tenni a helyi kormányhivatalnál.) A helyi köz-
meghallgatás szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatnak is 
tartalmaznia kell. Itt található például, hogy hány nappal előre kell 
nyilvánosan kihirdetni a közmeghallgatás időpontját. 

Készült a TASZ helyi önkormányzati aktivizmus 1x1 kisokosa alapján, ami itt olvasható: tasz.hu/cikkek/helyi-onkormanyzati-aktivizmus-1x1

 Hogyan 
 készülj fel? 

 TUDD MEG, 
hogy mikor lesz a következő 
körmeghallgatás időpontja! 
Ha nincs kihirdetve, érdek-

lődj a jegyzőnél!

 HÍVD FEL 
a lakosság figyelmét!  

Továbbítsd nyilvános csator-
nákon, hogy minél több em-

ber tudjon róla és vegyen 
részt az eseményen! 

GYŰJTS  
 KÉRDÉSEKET: 

 írd össze szomszédaiddal, helyi 
közösségeddel, hogy melyek azok 

az ügyek, amelyek foglalkoztat-
nak, közérdekűek, és amelyekben 

információra van szükségetek, 
vagy amelyekkel kapcsolatban 

javaslatokat tudtok megfo-
galmazni! MENJ EL 

a közmeghallgatásra, 
kérdezz, és dokumentáld az 

elhangzottakat! Ha 15 nap múlva 
kapsz csak választ, és az nem 
nyilvános, tedd azt elérhető-

vé, mert mindenkit érint!

 NÉZD MEG 
a korábbi gyakorlatot! Mikor 

volt a településeden utoljára köz-
meghallgatás? Hányan vettek részt 
rajta, hogyan hirdette ki a testület, 
és hogyan számolt be róla? Milyen 

kérdések hangzottak el?  (Nézd 
meg a jegyzőkönyvet!)

A közmeghallgatásokról
 NÉZD MEG, 

hogy településeden hogyan 
szabályozza az önkormányzat 

az SzMSz-ben a közmeg-
hallgatás kihirdetését és 

menetét!


