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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól
 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 38.§ (4) – (5) bekezdése rögzíti, hogy  

„(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. „ 

 

Az Mötv. 37.§ (2) – (7) bekezdése szerint: 

„(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. 
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(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.” 

 

A bizottság nevében tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a képviselők a jogszabályban 

előírt kötelezettségüknek az előírt határidőn belül eleget tettek. 

 

A bizottságnak személyenkénti határozatban kellett döntenie a kötelezettség teljesítéséről. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságok előterjesztésem megvitatására, illetőleg a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Alcsútdoboz, 2015. október 19. 

Varga Ferenc 

              a Bizottság Elnöke  

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.26.) számú határozata 

Vagyonnyilatkozatokat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága beszámolójának 

jóváhagyásáról a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételéről  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat-

ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottságának a képviselők köztartozásmentes adózói 

adatbázisba való felvételről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.  

 

Felelős:   a Bizottság elnöke 

Határidő:  Azonnal 
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