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K/1395 . számú „Lehet-e település i
önkormányzatban alpolgármester az a bt-beltag
vagy egyéni vállalkozó háziorvos, akinek
vállalkozása az érintett településen területi
ellátási kötelezettséggel folytatja praxisát? ”
címen benyújtott kérdésére

Dr. Gyenes Géza úr részér e
országgyűlési képviselő
Jobbik

Budapes t

Tisztelt Képvisel ő Úr!

A Házszabály 91 . §-a alapján dr . Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügy i
miniszter úrhoz intézett, de válaszadás céljából a Belügyminisztériumhoz áttett „Lehet-e
települési önkormányzatban alpolgármester az a bt-beltag vagy egyéni vállalkozó háziorvos,
akinek vállalkozása az érintett településen területi ellátási kötelezettséggel folytatja
praxisit?” címe, K/1395 . számú, írásbeli választ igénylő kérdésével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom .

A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban= Otv .) 33/A. §-a állapítja meg .

Az Őtv, 103_ § (2) bekezdése értelmében a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseket a z
alpolgármesterre is alkalmazni kell.

Az Ötv. nem tartalmaz kifejezetten a háziorvosokra közvetlenül vonatkozó szabályokat. Az
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések meghatározott tisztséget, tevékenységet,
szerződéses viszonyt, vagy egyéb jogviszonyt minősítenek a polgármesteri tisztséggel
összeférhetetlennek_ Ezek közül több is vonatkozhat a házíorvosokra, figyelemmel arra, hog y
e tevékenység több módon, különböz ő jogviszony alapján í9 ellátható .
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Az összeférhetetlenségi esetkörök egy része valamennyi polgármesterre (mind a f őállású,
mind a társadalmi megbízatású polgármesterre) kiterjed, ezen túl a f őállású polgármesterre
külön, szigorúbb szabályok is vonatkoznak . Igy a főállású polgármester (alpolgármester) a z
Ötv. 33/A . § (2) bekezdés a) pontja szerint a tudományos, oktatói, lektori, szerkeszt ő i ,
művészeti és jogi oltalom alá es ő szellemi tevékenység, valamint az országgy űlési képviselő i
megbízatás kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet .

A valamennyi polgármesterre vonatkozó szabályok közül a háziorvosokkal kapcsolatban
elsődlegesen az Otv. 33/A. § (1) bekezdés 1) és m) pontjaíban foglalt összeférhetetlenségi
okok kerülhetnek szóba. E rendelkezések szerint a polgármester nem lehet

- a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezet ője, vezetőhelyettese ,
gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a
képviselő-testülettől kapja (Ötv . 33/A. § (1) bekezdés 1) pont) ,
az, aki, illetve akinek a személyes közrem űködésével működő gazdasági társaság
önkormányzati feladatot a képvisel ő-testülettel vagy a képvisel ő-testület szervével
kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerz ődés alapján lát e1 (Ötv .
33/A. § (1) bekezdés m) pont) .

Az Ötv. 33/A. § (l) bekezdés 1) pontja alapján, ha a háziorvos feladatát önkormányzati
intézmény vezetőjeként, vagy közalkalmazotti státuszban látja el és kinevezését a képviselő-
testülettő l kapja, nem lehet polgármester, illetve alpolgármester, hiszen ellenkez ő esetben a
saját munkáltatója lenne (az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja a z
intézményvezető , illetve azon közalkalmazott felett, akit a testület nevez ki) . Ilyen helyzet ,
így összeférhetetlenség sem áll fenn társadalmi megbízatású polgármester (alpolgármester)
esetén, ha a háziorvos az önkormányzati intézmény közalkalmazottja, hiszen ez esetben
felette a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.

Az Ötv. 33/A. § (1) bekezdés m) pontjában megfogalmazott esetben lényeges elem az
önkormányzati feladatellátás . Természetesen a háziorvosi ellátás biztosítása ilyenne k
tekintendő . Másrészt, hogy a feladat ellátása a rendelkezésben megfogalmazott valamelyí k
jogviszony keretében történjen akár magánszemélyként, akár gazdasági társaság személyes
közrernűködőjeként. Ez utóbbit külön szükséges vizsgálni . A gazdasági társaságokról szól ó
2006. évi IV, törvény (a továbbiakban: Gt.) a személyes közreműködéssel kapcsolatban a
közkereseti és betéti társaságra nézve a 91 . §-ban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza „A
társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön
megállapodás alapján személyesen közrem űködhet a társaság tevékenységében . Nem minősül
személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a
munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerz ődés alapján történő munkavégzés. A tagot
személyes közreműködéséért - a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal val ó
külön megállapodás alapján - díjazás illetheti meg.” A személyes közreműködés tehát csak a
gazdasági társaságot létesítő okirat tanulmányozása útján ismerhető meg. Ennek
függvényében dönthető el, hogy az érintett lehet-e polgármester (alpolgármester) . A
személyes közreműködésre nem kötelezett tag (ha egyébként munkavégzésre irányuló egyé b
jogviszonyban nem áll), illetve a gazdasági társaság alkalmazottja betöltheti a polgármesteri
(alpolgármesteri) tisztséget, az utóbbi azonban csak társadalmi megbízatásban.
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A fenti esetköröket áttekintve megállapítható, hogy a háziorvosi ellátás különböző módokon,
eltérő jogviszonyok keretében biztosítható . Ezek közül egyes esetek a hatályos szabályozá s
szerint összeférhetetlenek a polgármesteri (alpolgármesteri) tisztséggel, míg mások nem- E z
következik abból, hogy nem a háziorvosi foglalkozás, tevékenység eredménye z
összeférhetetlenséget, hanem esetenként az a jogviszony, szerz ődéses viszony, amely minden
más tevékenység, feladatellátás esetén is összeférhetetlenségi ok .

Budapest, 2010. november „ "

Üdvözlettel :

Dr. Pintér Sándor 1. ,
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