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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés az alakuló ülés forgatókönyvét tartalmazza a jogszabályi előírások 

figyelembe vételével, valamennyi napirendi pont vonatkozásában. 
(Az előterjesztésben a dőlt betűvel jelzett szövegrészek a jogszabályi hivatkozásokat jelentik.)  

 

Az alakuló ülés időpontjáról:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) bekezdése értelmében:  

„A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 

15 napon belül tartja meg.  

Az alakuló ülés összehívása függ az ülés előkészítéséhez szükséges feladatoktól is, azonban 

befolyásolja azt a választás eredménye ellen esetlegesen benyújtásra kerülő fellebbezések 

elbírálásának ideje is. Ez utóbbi esetben az alakuló ülést a jogorvoslati eljárás lezárása utáni 

időpontra kell összehívni, de még a törvényben meghatározott 15 napon belül.  

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény:  
241. § (1) A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási 

bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. 

(2) A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok 

megsértésére 

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása 

útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet elbíráló 

bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a 

bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság 

vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti. 

(4) Azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapította a szavazóköri eredményt, a szavazatok 

újraszámlálására csak a (3) bekezdés alapján van lehetőség. 

 

206. § (1) A választás eredményét megállapító választási bizottság a választás 

eredményének jogerőssé válását vagy – az későbbi időpontra esik annak befejezését követő 

öt napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek. A választási bizottság e 

hatáskörét a választási bizottság elnökére átruházhatja. 

 

207. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a megválasztott képviselőkről nyilvántartást vezet. 

(2) A képviselők nyilvántartásán az általános választások között a képviselők személyében beállt változásokat 

a megbízólevelet átadó választási bizottság mellett működő választási iroda átvezeti. 

(3) A Nemzeti Választási Iroda a képviselők 9. melléklet a)-g) pontja szerinti adatait a központi névjegyzék 

adatai alapján - a mandátum fennállása alatt - folyamatosan frissíti, a központi névjegyzékből történt törlésről, 

illetve a választhatóság jogának elvesztéséről a megbízólevelet átadó választási bizottságot haladéktalanul 

értesíti. 

 

207/A. § Ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum 

megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző 

jelöltet. 

 

A fentiek alapján tehát a jogszabályi előírások betartása érdekében a megbízólevelek 

átadására az alakuló ülést megelőzően kell sort keríteni.  
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A választás eredménye kapcsán 2019. október 16-én délután 16.00 óráig lehetett 

jogorvoslattal élni. Jogorvoslati kérelem nem érkezett, így a HVB október 17-én jogerőssé 

nyilvánította a választás eredményéről szóló két határozatát. A megbízólevek átadására 

szintén e napon sor is került, a megbízóleveleket a megválasztott polgármester és képviselők 

átvették a HVB elnökétől.  

Az Mötv.43.§ (2) bekezdése értelmében: „Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és 

vezeti.” 
 

Az alakuló ülés meghívóját a helyben szokásos módon közzé kell tenni, mely a települési 

hirdetőhelyeken és a honlapon is meghirdetésre került.  

Meg kell hívni az alakuló ülésre az Mötv. szerint a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, az 

aljegyzőt, de figyelemmel kell lenni a helyi SzMSz előírásaira is.  

Az SZMSZ szerint meghívottak:  
„15.§ (6) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:  

a) állandó meghívottak: 

aa) képviselők, 

ab) jegyző, kirendeltség-vezető. 

b) nem állandó meghívottak:  

 ba) előterjesztő, 

 bb) napirend szerint érintett civil szervezet vezetője, 

 bc) akit az ülés összehívója megjelöl. 

c) akik meghívását törvény vagy önkormányzati rendelet kötelezővé teszi.” 

 

Az alakuló ülésre meghívtam az állandó meghívottakat, vagyis a képviselőket, a jegyzőt és az 

aljegyzőt és a kirendeltség-vezetőt. A Helyi Választási Bizottság Elnöke a tisztségéből 

fakadóan vesz részt az eseményen, napirendi pontban is érintett meghívottként. Ezen kívül 

meghívtam még a településen működői civil szervezetek elnökeit is. 

Mivel a képviselő-testület ülése főszabályként nyilvános, így azon bármely települési lakos, 

és érdeklődő részt vehet.  

 

Az alakuló ülés napirendi pontjai az alábbiak:  

 

1./  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.  

Előadó:  Nagy Károlyné Németh Annamária a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

2./  A képviselők eskütétele, az esküokmány aláírása. 

      Előadó: Nagy Károlyné Németh Annamária a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

3./ A Polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

      Előadó: Nagy Károlyné Németh Annamária a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

4./  A polgármesteri program ismertetése. 

      Előadó: Keller Vendel polgármester  

 

5./  Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.  

      Előadó: Keller Vendel polgármester  

 

6./  A polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának rögzítése, az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása a törvény rendelkezése alapján.  

       Előadó: Keller Vendel polgármester   
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7./  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 

Előadó: Keller Vendel polgármester  

 

8./  Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság megválasztása. 

      Előadó: Keller Vendel polgármester 

 

 

1./  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

napirendi pont menete:  

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke az alakuló ülésen tájékoztatást ad a választás 

eredményéről. Ezért a Polgármester felkéri Nagy Károlyné Németh Annamária elnököt a 

tájékoztatása megtartására. 

A választás hivatalos eredményéről szóló tájékoztatás az alakuló ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi.  

A tájékoztatás megtörténte után a Polgármester megköszöni azt és áttér az eskütétel pontra.  

 

2./  A képviselők és a polgármester eskütétele napirendi pont menete:  

 

Az Mötv. 28.§ (2) bekezdése értelmében:  

„(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás 

esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti 

szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.” 

 

Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt teszik le az esküt először a 

képviselők, majd ezt követően pedig a polgármester. Az eskü szövegét az Mötv. melléklete 

tartalmazza.  

A Bizottság Elnöke az esküszöveget előolvassa, majd a képviselők utána mondják a szöveget. 

Az eskü elmondása után a képviselők aláírásukkal látják el az eskü nyomtatványt.  

A képviselők esküjét követően a polgármester külön mondja el az esküt, szintén a Bizottság 

Elnökének előolvasása alapján, majd ő is aláírja az esküokmányt.  

A napirendi pont végén a polgármester megköszöni a Helyi Választási Bizottság Elnökének a 

közreműködését és a választási bizottsági munkát.  

 

 

Az eskütételeket követően a Polgármester felkéri a Képviselő-testületet, hogy az alakuló ülés 

további napirendi pontjait szavazással fogadja el.  

A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója és az eskütételek nem igényelnek 

ugyanis napirendi pontként testületi jóváhagyást.  

A további napirendi pontok jóváhagyása az SzMSz értemében határozattal történik a 

szavazást követően. 

 

 

3./  A polgármesteri program ismertetése napirendi pont menete:  

 

A polgármester ismerteti azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a településen a ciklus 

során dolgozni kíván, és amelyek megvalósítása érdekében számít a képviselő-testület, a helyi 

szervezetek és a lakosság együttműködésére. A polgármesteri program alapját képezheti, a 

Mötv-szerinti önkormányzati gazdasági program, fejlesztési terv, melynek elkészítését az 

alakuló ülést követő 6 hónapon belülre teszi kötelezővé a törvény (2020. április 22.). 
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Az írásban elkészített polgármesteri program az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi.  

 

További tájékoztatásul szeretném ismertetni, hogy az Mötv. 116. § -a rögzíti a gazdasági 

program, fejlesztési terv készítésének kötelezettségét az alábbiak szerint:  

 

„116.§ (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára 

vagy azt meghaladó időszakra szól. 

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 

színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő 

hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 

ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 

vagy módosítani.” 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata is rendelkezik a ciklusprogramról, a 

összhangban az Mötv-vel:  

 

12.§.  (1) A Képviselő-testület elfogadja a tevékenységének irányvonalát, az elsőbbséget élvező 

célokat, a fejlesztési elképzeléseket tartalmazó koncepciót. 

(2) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára szóló ciklusprogram alapján működik. 

(3) A ciklusprogram tervezetének elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről a 

polgármester gondoskodik. A ciklusprogramot a Képviselő-testület a megválasztását követő 

legkésőbb 6 hónapon belül elkészíti és jóváhagyja. 

(4) A testületi ülések időpontját a tárgyév január hónapjában elfogadott éves munkatervben 

állapítja meg a Képviselő-testület. 

 

Az Mötv. szerinti gazdasági program, fejlesztési terv kapcsán javaslom, hogy a 

kötelezettségnek oly módon tegyen eleget a képviselő-testület, hogy 2020. február 28-ig 

kerüljön összeállításra az anyag. Ennek érdekében kérem, hogy 2020. március 15-ig írásban 

legyenek szívesek a képviselők az előttünk álló 5 éves ciklusra vonatkozó települési 

fejlesztési, gazdasági elképzeléseiket - azok megvalósításának módjával és az azok alapjául 

szolgáló pénzügyi források bemutatásával együtt - benyújtani. Ezt követően előzetesen 

egyeztetésre kerülhet a szakmai anyag, majd pedig sor kerülhet határidőben a gazdasági 

ciklusprogram jóváhagyására.    

A fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztem döntésre a Tisztelt Képviselők 

elé:  

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2019. (……...) határozat 
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Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv 116.§ (5) bekezdésében 

foglaltak alapján, Aszófő Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági 

ciklusprogramjának előkészítésére hatalmazza fel a Keller Vendel polgármestert. Az 

előterjesztés benyújtásának határideje: 2020. április 20. Képviselői írásos előterjesztések 

benyújtásának határideje: 2020. február 28.  

 

Határidő: A ciklusprogram elfogadására 2020. április 22.  

Felelős: polgármester  

 

4./  Az alpolgármester megválasztása  és eskütétele napirendi pont menete:  

 

Az Mötv. 74. § (1) bekezdése értelmében:  

„ A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 

a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, 

főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 

alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.” 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 

esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete is szabályozza 

az alpolgármester választását az alábbiak szerint:  

A helyi rendelet 51.§ (1) bekezdése értelmében:  

„A Képviselő-testület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) A helyettesítés módját, mértékét és feladatait a polgármester a megválasztásától számított 

egy hónapon belül írásban határozza meg a Képviselő-testület és a Kirendeltség egyidejű 

tájékoztatása mellett. 

(3) Az alpolgármesterre képviselő-testületi hatáskör nem ruházható át. 

(4) A polgármesteri tisztség megüresedésekor, a polgármester távollétében, a polgármester 

által meghatározott mértékben, valamint tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester 

helyettesítési jogkörében ellátja a polgármester valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit. 

(5) Tartós akadályoztatásnak minősül a polgármester három héten túli távolléte, büntető vagy 

egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés. 

(6) Az alpolgármester kizárólag a polgármester helyettesítése során tart fogadóórát. 

 

A fentiek értelmében Aszófő településen egy alpolgármestert kell tehát kötelezően 

megválasztania a képviselő-testületnek az alakuló ülésen. 

 

Mötv.80. §.   

(1a)  A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 

összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 

illetménye 90%-át. 

 Az alpolgármester Aszófő településen társadalmi megbízatásban látja el a feladatát, így 

tiszteletdíj és költségtérítés illeti meg.  

Az alpolgármester személyére a polgármester teszi meg a javaslatot.  

 

Az alpolgármesternek javasolt képviselő kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani.  
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A zárt ülés előírását az Mötv. 46. § (2) bekezdésének esetei tartalmazzák, melyből kiemelve a 

b) pont esetét:  

„b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor;” 

A titkos szavazás szmsz szerinti szabályozása a következő:  

 

31.§ (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tart a Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerinti 

ügyekben, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza. A titkos szavazásról a Képviselő-

testület esetenként dönt. 

 (2) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként határozattal megválasztott 3 tagú 

bizottság gondoskodik. 

(3) A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma. Szavazategyenlőség esetén a 

javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

(4) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a jegyzőkönyvet 

csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 

 

A fentiek alapján tehát a zárt ülés elrendelése az alpolgármesternek jelölt személy kérésétől 

függő, a titkos szavazás viszont kötelező elem.  

Az alpolgármesternek javasolt képviselő kérésére tehát a képviselő-testület egyszerű 

szótöbbséggel, alakszerű határozat nélkül dönt a zárt ülés tartásáról, majd pedig határozattal 

választja meg egyszerű szótöbbséggel a titkos szavazást lebonyolító 3 tagú bizottságot. A 

bizottság tagjaira bármelyik képviselő és a polgármester is javaslatot tehet.  

 

A bizottság felállítására az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2019. (……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 46.§. (2) bekezdése b) 

pontja alapján az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztása kapcsán zárt ülés 

tartását rendeli el. 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

A titkos szavazást lebonyolító ideiglenes bizottság felállítására az alábbi határozati javaslatot 

terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……...)határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SzMSz 32. §.(2) bekezdése alapján az 

alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásához 3 tagú szavazatszámláló 

bizottságot hoz létre, az ideiglenes bizottság elnökének 

……………………………..képviselőt, tagjainak ……………..………….. és 

……………………..képviselőket megválasztva.  

Határidő: azonnal  
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Felelős: az ideiglenes bizottság elnöke 

 

Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság felel tehát a titkos szavazás technikai 

lebonyolításáért, és a szavazás menetéről, annak eredményről külön jegyzőkönyvet készít, 

mely jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  

A titkos szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el. A titkos szavazás lebonyolítását 

követőn folytatódik az alakuló ülés és a bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás 

eredményét.  

Amennyiben az alpolgármester megválasztása eredményes volt, úgy a polgármester az alábbi 

határozati javaslat elfogadását terjeszti a képviselők elé:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2019. (……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 74.§ (1) bekezdésében 

foglaltak szerint ………………………………(név) 

………………………………………(lakcím) alatti lakost választja meg alpolgármesternek, 

aki feladatát társadalmi megbízatásban látja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Ezt követően az alpolgármester e tisztségében is esküt tesz. Az esküszöveget a polgármester 

olvassa elő, majd az eskü letételét követően az alpolgármester aláírásával látja el az 

esküokmányt.  
(megjegyzés: az alpolgármester eskütételi kötelezettsége az Mötv. 79.§ (2) bekezdéséből következik: 

Mötv. 79. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét 

és a főpolgármestert is érteni kell. 

(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó szabályokat 

az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-helyettesre is megfelelően 

alkalmazni kell.) 

 

5./  A polgármester illetményének, költségátalányának, az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása napirendi pont menete:  

 

Az Mötv. 64. § (1) bekezdése értelmében:  

A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. 

(2) Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A 

polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán 

belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű 

módosításával megváltoztathatja. 

 

A polgármester illetményét akkor is újra meg kell állapítani (pontosabban: rögzíteni 

szükséges határozatban), ha újraválasztották. Az Alaptörvény 35.§ (3) bekezdése értelmében a 

polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség 

megszűnik, és új jogviszony keletkezik.  

 

A polgármester illetménye kapcsán az Mötv-beli szabályozás az alábbi:  

„71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 
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Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a 

helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 

90%-ának összegével. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

. 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 

önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 
Megjegyzés – az Mötv. indoklása az alábbi:  

A Mötv. 71. §-ának módosításával részletesen szabályozza a főpolgármester illetményét, nevezetesen a 

miniszterével azonos összegben. A megyei jogú város és a fővárosi kerület polgármestere helyettes államtitkári 

illetményre jogosult, míg a megyei közgyűlés elnöke, valamint lakosságszám alapján differenciáltan a 

polgármesterek ennek az illetménynek a meghatározott százalékát kapják. Így tehát a jövőben az azonos 

kategóriájú önkormányzati vezetők illetménye azonos lesz, nem helyi döntés (mérlegelés) függvénye.) 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése 

alapján a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára a Kttv. 131. § (1) bekezdését kell 

alkalmazni. rendelkezése a helyettes államtitkár illetményéről:  

Polgármester Úr illetménye: 149.576,-Ft, a költségtérítése: 22.436,-Ft. 
 

A fentiekből következően az 500 fő alatti települések polgármestereinek illetményét Mötv. 

konkrétan szabályozza. Az Mötv-beli szabályozástól eltérni nem lehet. A képviselő-testület 

határozatában csupán rögzíti a polgármester illetményének összegét.  
 

A polgármester és az alpolgármester díjazása közérdekű adat, ezért nyílt ülésen kell tárgyalni.  

A határozati döntés előtt viszont az érintett személyes érintettséget köteles bejelenteni, mely 

alapján tartózkodik a szavazástól.  

A polgármesteri illetmény és költségtérítés kérdésében a képviselő-testületnek nincsen 

mérlegelési jogköre. Az Mötv-beli szabályozástól eltérni nem lehet. A képviselő-testület 

határozatában csupán rögzíti a polgármester illetményének és költségtérítésének 

összegét.  

Az illetmény összegét 100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.  
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A költségtérítés alapja minden esetben az Mötv. szerint számított illetmény, a költségtérítésről 

jogszerűen nem lehet lemondani.  
 

A polgármester és az alpolgármester díjazása közérdekű adat, ezét nyílt ülésen kell 

tárgyalni, melyet – egyéb rendelkezés hiányában – egyszerű többség elegendő.   

A határozati döntés előtt viszont az érintett személyes érintettséget köteles bejelenteni, mely 

alapján a szavazásban nem vesz részt.  

Miután a polgármester a személyes érintettségét bejelentette, az alábbi határozati javaslat 

elfogadását terjesztem elő:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……...) határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Keller Vendel polgármester személyes 

érintettségét a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása kapcsán tudomásul veszi, 

az Mötv. 49.§ (1) bekezdése alapján a napirendi pont szerinti szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 
 

Ezt követően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2019.(……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ (4) bekezdés a) 

pontjában foglaltak alapján Keller Vendel társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 

számszakilag az alábbiak szerint rögzíti:  

Az illetmény havi összege: bruttó 149.576 Ft + bruttó 22.436 Ft költségtérítés, 

mindösszesen: bruttó 172.012,- Ft.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a Polgármester tiszteletdíjával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

  

Az Mötv. értelmében az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítási szabályai a 

következők:  

„80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés 

alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(2) *  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 

meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 

meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj68id4f61
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A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának összege a jogszabályok értelmében 

tehát úgy kerülhet megállapításra, hogy a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának 90%-át nem haladhatja meg. 

  

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja tehát a következőképpen alakul:  

A polgármester illetménye: bruttó 299.151,-, ennek 50%-a 149.576,-Ft. =  ez az összeg a 

társadalmi megbízású polgármester tiszteletdíja.  

Ennek 90%-ánál nem lehet tehát magasabban megállapítani a társadalmi megbízású 

alpolgármester tiszteletdíját. Tehát maximum 134.618 Ft lehet a tiszteletdíj.  

Ennek alapján a költségtérítés a tiszteletdíja 15%-a lehet, a maximális összeggel számolva a 

134.618 Ft-nak a 15%-a: 20.193 Ft.  

 

A személyes érintettségre vonatkozó szabályok az előbbivel egyezőek, miután az 

alpolgármestert bejelentette az érintettségét, az alábbi határozati javaslat elfogadását 

terjesztem elő:   

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete …….. alpolgármester személyes 

érintettségét az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása kapcsán tudomásul 

veszi, az Mötv. 49.§ (1) bekezdése alapján a napirendi pont szerinti szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Az alpolgármesteri tiszteletdíjat nem az önkormányzati választás napjától, hanem az 

alpolgármesterré választás napjától kell megállapítani (értelemszerűen az alakuló ülés napja). 

 

A fentiek alapján az alpolgármester tiszteletdíja tekintetében az alábbi határozati javaslatot 

terjesztem Tisztelt Képviselők elé:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2019.(……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ (5) bekezdésében 

foglaltak szerint ………………………………társadalmi megbízatású  Alpolgármester 

tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:  

Tiszteletdíja: a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának ….%-a, azaz 

…………………………..Ft bruttó összeg havonta.   

Költségtérítése a tiszteletdíj 15%-a, azaz ………………………Ft bruttó összeg havonta, 

mindösszesen: bruttó…………………..Ft / hó.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alpolgármester tiszteletdíjával  

kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 

 

A jogszabály értelmében az alpolgármester a tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott 

részéről írásban lemondhat. A lemondó nyilatkozatot az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell 

mellékelni. Az utolsó négy ciklusban alpolgármesteri tiszteletdíj nem került kifizetésre. 

Amennyiben az alpolgármester a tiszteletdíjáról részben vagy egészben lemond, úgy az alábbi 

határozati javaslatot terjesztem elő:  

  

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2019.(……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

…………………………………………..társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 

80.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a tiszteletdíjáról lemondott.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6./  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata napirendi pont menete:  

 

Az Önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja az SzMSz.  

Az Mötv. új szabályozást hozott ennek felülvizsgálata kapcsán is:  

43. § „(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 

szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, 
a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 

 

Az önkormányzat 2016. évben alkotta meg, de 2019. évben alkotta az új szervezeti és 

működési szabályzatát, az idei évi törvényességi tájékoztatások értelmében.  

Az új képviselő-testületnek lehetősége van a működési szabályokat saját elképzelése szerint, a 

jogszabályi előírások keretei között, ismét megváltoztatni, illetve jelenleg is érkeztek már 

kormányhivatali észrevételek, melyek indokolttá teszik a szabályzat módosítását.  

 

Az SZMSZ felülvizsgálatára oly módon teszek javaslatot, hogy az alakuló ülést követő rendes 

nyílt ülésen kerüljön rá sor. A hatályos SzMSz a képviselők részére e-mailen kiküldésre 

került. Várhatóan november közepén kerül sor a következő testületi ülésre, ezért annak 

érdekében, hogy akkor már érdemben dönteni lehessen az SzMSz módosításáról, kérem, hogy 

előzetesen, írásban tegyék meg a képviselők a szervezeti és működési szabályzatot érintő 

módosítási javaslataikat legkésőbb 2019. október 31. napjáig.   

 

Amennyiben a testület úgy dönt, hogy nem kíván változtatni a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló hatályos rendeleten, akkor annak tényét kell feltüntetni a képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvében.  

 

 

A fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
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…./2019.(……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv 43.§ (3) bekezdésében 

foglaltak alapján, az Aszófő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.11.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát az alakuló 

ülést követő rendes testületi ülésen tárgyalja meg.  

Ennek érdekében felhatalmazza a jegyzőt a rendelet módosítás előterjesztési anyagának 

előkészítésére.  

A rendelet-módosítással kapcsolatos képviselői írásos előterjesztések, módosító indítványok 

benyújtásának határideje: 2019. október 31.  

 

Határidő: Az SzMSz felülvizsgálatára: törvényi előírás szerint  

Felelős: polgármester és jegyző  

 

7./ A Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság megválasztása. 

 

Az Mötv. 39.§-a szabályozza az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségét az alábbiak szerint:  

„39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év 

január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 

közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében 

együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 

önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a 

továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 

önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 

kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben 

tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az 

önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 

vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál 

bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 

tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 

felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója 

vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul 

írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai 

ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.” 

 

A helyi szmsz előírásai a tárgyban:  

46.§ (1) A Képviselő-testület 3 tagú állandó bizottságot hoz létre a polgármester és a 

képviselők vagyonnyilatkozatának kezelésére, továbbá a képviselői összeférhetetlenségi és 

méltatlansági eljárásokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítására Vagyonnyilatkozatot Kezelő 

Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)  néven. 

(2) A Bizottsági tagoknak több, mint a fele és az elnöke települési képviselő. A Bizottság nem 

képviselőtagjára javaslatot tehet a polgármester vagy bármely képviselő. 
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(3)  A Bizottság nem képviselő tagját a Bizottság munkája során a képviselőkkel azonos jogok 

illetik meg és ugyanazon kötelezettségek terhelik. 

 

Az Mötv. a bizottságokról többek között a következőképpen rendelkezik:  

„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 

bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 

alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 

köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a 

bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú 

településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A 

bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati 

képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati 

képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 

(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. 

A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény 

más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg. 

(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes 

bizottságot hozhat létre.” 

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 

megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság 

elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati 

képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 

előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a 

bizottságot megszüntetheti… 

 

A bizottság feladata lenne a vagyonnyilatkozatok (összeférhetetlenség + méltatlanság)  

kezelésével kapcsolatos minden jogszabályi előírás szerinti teendő ellátása. Az szmsz és az 

Mötv. is kötelező bizottságnak írja elő a vagyonnyilatkozat kezelő bizottságot, így azt az 

alakuló vagy azt követő ülésen kötelező megválasztania a testületnek.  

A fentiek értelmében a polgármester vagy bármely képviselő javaslatára tehát döntetni 

szükséges a vagyonnyilatkozat kezelő bizottság tagjainak megválasztásáról. A polgármester 

nem lehet tagja és elnöke a bizottságnak, a bizottság létszáma minimálisan 3 fő kell legyen az 

elnökkel együtt.  

A döntés nyílt szavazással történik a személyek kiválasztását követően. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:  

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2019.(……...) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 39.§ (3) bekezdése, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 46.§ (1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok ellátására Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot hoz létre.  

A bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:  

Elnök: ……………………………..képviselő,  

tagok: …………………… és    ……………….. képviselők.  
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Határidő: a vagyonnyilatkozatok megtételére első ízben:  

2019. november 13. a továbbiakban évente január 31.   

Felelős: a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnöke 

 

A Bizottság megválasztását követően a kirendeltség-vezető átadja a bizottság elnökének 

részére a képviselői vagyonnyilatkozat nyomtatványokat a szükséges intézkedések 

megtételére érdekében.  

A Kormányhivatal tájékoztatója értelmében a polgármester és a képviselők jogai és 

kötelezettségei nem az eskütételtől, hanem a megválasztásuk időpontjától keletkeznek. 

Ettől számított 30 napon belül kell eleget tenni a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek, 

valamint az esetegesen fennálló képviselői összeférhetetlenség megszüntetésének is.  

 

A napirendi pontok végeztével az jegyző asszony jogszabályi tájékoztatást fog nyújtani a 

képviselők részére, melynek kapcsán átadásra kerül a testület tagjai részére:   

- a Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(IV.11.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról,  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  

- a vagyonnyilatkozat és kapcsolódó nyomtatványok,  

- írásbeli tájékoztatás az összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárásról, 

összeférhetetlenségi nyilatkozat,  

- írásbeli tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi 

kötelezettségről.  

 

 

Tisztelt Képviselők! 

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a szükséges határozatok meghozatalát. 

 

Aszófő, 2019. október 16. 

        Keller Vendel  

        polgármester  
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Képviselői tájékoztatás 

 

az Mötv-ben szabályozott összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás előírásairól 

(Mötv. kivonata ) 

 

 

„Összeférhetetlenség 

Mötv. 72. § *  (1) *  A 3000 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének, 

valamint a 3000 fő feletti település társadalmi megbízatású polgármesterének 

összeférhetetlenségére a 36. §-t kell alkalmazni. 

(2) *  A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere - a tudományos, 

oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével - egyéb, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági 

társaság személyesen közreműködő tagja. 

(3) *  

(4) A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre 

vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat azzal, 

hogy a polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, 

települési önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a 

fővárosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja. A fővárosi kerületi polgármester 

nem lehet főpolgármester, valamint főpolgármester-helyettes. 

73. § A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg. 

 

 

 

Összeférhetetlenség 

Mötv. 36. § (1) *  Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának 

nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához 

szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 

amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, 

Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől 

(vezetőjétől) kapta, kivéve 

aa) *  ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 

jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszonyban áll; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 

köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 

foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) *  állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek 

illetékességi területén az adott önkormányzat működik; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) *  jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri 

hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj60id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj61id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj62id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj63id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj24id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj25id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj26id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj27id6581
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g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 

h) *  a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb 

szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 

ellátására jogosultja; 

i) *  médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság 

legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására 

jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes.” 

 

 

„Méltatlanság 

Mötv. 38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak 

az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

a) *  

b) *  akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 

c) *  

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások 

kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező 

határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; 

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás 

során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a 

bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 

f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 

végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület 

tudomására. 

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a 

jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától 

számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 

önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról 

haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

 

 

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles 

kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 

adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba 

történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig 

köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, 

hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, 

az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni.” 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj28id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj29id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj33id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj34id6581
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj35id6581
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………….., mint a Aszófő község 

Önkormányzat képviselő-testületének képviselője, nyilatkozom, hogy  

a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36. §-ában 

foglalt összeférhetetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.  

 

 

 

 

 

Aszófő, 2019……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………………….. 

 

       képviselő  

 


