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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény módosításáról szóló  T/9284. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat  1.,  3.  és 4.  pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Mötv. 28. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban:
Mötv.) 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Ha  a  listáról  megválasztott  önkormányzati  képviselő  nem  veszi  át  a  megbízólevelét,
[megbízatása nem jön létre, ]jelöltként  továbbra is  [jelöltként ]a listán marad. A lista alapján a
[későbbiekben  ]helyi  önkormányzati  képviselők  következő  általános  választásáig  a  helyi
önkormányzati  képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.  törvény 21. § (2)
bekezdése alapján képviselői megbízatást szerezhet, [amennyiben]ha a megbízólevelét át nem vevő
jelöltön kívül a listán szereplő valamennyi jelölt kiesett.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Mötv. 145. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



4. §

Az Mötv. 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1-83. §, a 84. § (1)-(4) bekezdése, a 85-109. §, a 125-142. §, a 143. § (1) bekezdés a)-g)
pontja, a 143. § (2)-(4) bekezdése, a 144. §, a 146. §, a 146/C. §, a 146/F. §, a 146/G. §, valamint a
[146/G]146/H. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Mötv. 146/G. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Mötv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 146/G. §-sal egészül ki:

„146/G. §

E  törvénynek  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
módosításáról  szóló  2020.  évi  … törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv.)  megállapított  28.  §  (2)
bekezdését  a  helyi  önkormányzati  képviselők és  polgármesterek  2019.  október  13-i  választásán
listáról  mandátumot  [szerző]szerzett,  de  arról  a  Módtv.  hatálybalépését  megelőzően
[lemondó]lemondott önkormányzati  képviselő  esetén  is  alkalmazni  kell  akkor,  ha  [minden,  ]a
lemondott jelöltön vagy jelölteken kívül a listán szereplő valamennyi jelölt kiesett.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Mötv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 146/H. §-sal egészül ki:

„146/H. §

E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 72. § (2) bekezdés c) pontját a Módtv. hatálybalépését
megelőzően megválasztott polgármesterre is alkalmazni kell.”

Indokolás

1. A rendelkezés értelmezését elősegítő pontosítás. 
2. Kodifikációs pontosítás. 
3. A rendelkezés értelmezését elősegítő pontosítás. 
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4. A törvényjavaslat 3. §-ához kapcsolódó átmeneti rendelkezés. 
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