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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek jogállására vonatkozó törvényi szabályozás 
elsődleges célja, hogy biztosítsa a helyi önkormányzatok képviselő-testülete tagjainak és 
polgármestereinek a nem kívánatos befolyásoktól való mentességét, a helyi önkormányzás 
tisztaságát, a lelkiismeretes képviselői munka végzését. 
E körben beszélnünk kell az összeférhetetlenség és méltatlanság intézményéről, a vagyonnyilatkozat 
tételi kötelezettségről. 
 

Az összeférhetetlenség és méltatlanság 
 
Az összeférhetetlenségi szabályokat eltérő jogszabályok tartalmazzák a polgármesterekre valamint a 
helyi önkormányzati képviselőkre nézve, azonban mindkettő kör az Mötv-ben került szabályozásra. 
 
Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok megállapítása egyben azt is erősíti, hogy a helyi 
önkormányzati rendszer a jogállamiság egyik stabil alappillére. 
A törvény pontosan rögzíti azokat a tisztségeket, megbízatásokat, amelyek összeférhetetlenek az 
önkormányzati képviselői megbízással, polgármesteri tisztséggel. A szabályozás alapvetően két nagy 
körre terjed ki. Egyrészt a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos alapelvéből következően 
meghatározza azokat az állásokat, amelyek betöltése összeférhetetlen a képviselői minőséggel. A 
másik körbe tartoznak azok a gazdasági pozíciók, megbízások, melyek betöltése esetén indokolt 
összeférhetetlenség megállapítása. A törvény értelmében a megválasztott képviselő és polgármester 
a vele szemben fennálló összeférhetetlenséget 30 napon belül köteles megszüntetni. 
 
A helyi önkormányzati képviselők esetében a törvény az alábbi összeférhetetlenségi okokat említi: 
Mötv. 6. § (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; 

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. 

 
Az összeférhetetlenségi eljárásra az alábbi szabályokat kell alkalmazni: 
Mötv. 37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 
Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok 



alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati 
képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített 
lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak történő 
átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, 
bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára – az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján – a képviselő-testület a következő ülésén, 
legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül 
határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és 
kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az önkormányzati képviselőnek 
és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 

(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a 
polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságnak 
haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt 
vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság 
külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra 
sem kerül sor. 

(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését megállapító 
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. 

(5) A bíróság a kérelemről – annak beérkezésétől számított harminc napon belül – a polgári 
perrendtartásról szóló törvény a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 
perekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazva nemperes eljárásban, három hivatásos 
bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati képviselőt, a keresettel megtámadott 
határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, a kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság 
döntése ellen további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs. 

(6) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti az önkormányzati 
képviselő összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az 
összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben 
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen – annak kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül – az érintett önkormányzati képviselő, valamint a kormányhivatal 
fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a 
másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság 
döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget megállapító 
határozata – ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti kérelemmel nem éltek – 
meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján 
szűnik meg. 

 
 
Az Mötv. a polgármesteri összeférhetetlenségre az alábbi szabályokat állapítja meg: 
Mötv. 72. §

 
 (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. 

(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. 

 
A méltatlanság jogintézménye elsősorban a tisztségekből eredő társadalmi elvárásokat és szigorúbb 
erkölcsi szabályokat emelte a jogalkotó jogszabályi szintre. A méltatlansági szabályokat a bizottságok 
nem képviselő tagjaira is alkalmazni kell. 
 
Mötv. 38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az 
önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

a)
 
(Hatályon kívül.) 



b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 

c)
 
(Hatályon kívül.) 

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. 

 
 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 
 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az Mötv. 39. §-ában írja elő. Az előírások elsődleges célja a 
gazdasági és a társadalmi közélet átláthatóbb működése, a fenti közmegbízatást betöltőkkel szembeni 
fokozott társadalmi elvárások érvényesítése. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást az 
Ügyrendi Bizottság folytatja le. 

 

Mötv. 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. 
 
 

Gazdasági program megalkotása 

 
A gazdasági program megalkotása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, amelyre 
vonatkozó szabályozás szintén az Mötv.-ben található. 
 
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. 
 
Kelt: Dömsöd, 2019. október 24. 
 
 

dr. Bencze Zoltán sk. 
jegyző 

 


