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2020. évi ..... törvény 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

1. §

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

„28. §

(1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása, jogai
és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

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

(3)  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.”

2. §

(1) Az Mötv. 36. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:
[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
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]

„ac)  az  állam  által  alapított  vagy  tulajdoni  részesedésével  működő  gazdálkodó  szervezet
felügyelőbizottságának vagy ügyvezetésének tagja;”

(2) Az Mötv. 36. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(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)

„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 - tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;”

3. §
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Az Mötv. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere
a)  a  tudományos,  oktatói,  lektori,  szerkesztői,  művészeti,  jogi  oltalom  alá  eső  szellemi
tevékenység,
b) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, valamint
c) az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony – ide nem értve az egészségügyi
alapellátásban végzett tevékenységet –

kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem
folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.”

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. §, valamint a 146/G. § az
Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

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
mandátumot  szerző,  de  arról  a  Módtv.  hatálybalépését  megelőzően  lemondó  önkormányzati
képviselő esetén is alkalmazni kell akkor, ha minden, a listán szereplő jelölt kiesett.”

6. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. §

Az 1-3. § és az 5. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

2



Általános indokolás

A Javaslat  az elmúlt  időszak tapasztalatait  figyelembe véve módosítja  a  Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  egyes
rendelkezéseit.  Az  önkormányzati  választásokat  követően  a  listán  mandátumot  szerzett
képviselők esetében gyakran előfordul, hogy nem veszik át megbízólevelüket. Az önkormányzat
zavartalan  működésének  követelményére,  a  jogbiztonságra,  valamint  a  választói  akaratra
tekintettel, a módosítás értelmében a megbízólevelét át nem vevő személy továbbra is jelöltként
a listán marad, és képviselői megbízatást szerezhet, amennyiben a listán szereplő valamennyi
jelölt  kiesett.  A Javaslat  ezen  felül  módosítja  az  Mötv.  önkormányzati  képviselők  és  a  nem
képviselő  bizottsági  tagok,  valamint  a  polgármesterek  összeférhetetlenségére  vonatkozó
rendelkezéseit.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM
rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Indokolások  Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 

Az önkormányzati  választásokat  követően  a  listán  mandátumot  szerzett  képviselők  esetében
gyakran előfordul, hogy nem veszik át megbízólevelüket. Az önkormányzat későbbi zavartalan
működését veszélyeztetheti,  a választói akarat csorbítását eredményezheti,  ha képviselői hely
üresedése esetén ezen személyek akkor sem válhatnak képviselővé, ha a listán már nem szerepel
jelölt.  Az ilyen  esetek elkerülése érdekében,  a  jogbiztonság követelményének is  eleget  téve,
valamint  a  választói  akarat  arányos  érvényesülése  érdekében  a  jogalkotó  lehetővé  teszi  az
önkormányzati képviselővé válást.

2-3. § 

Az  önkormányzati  képviselőkre,  valamint  a  főállású  polgármesterekre  vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályok pontosítása.

4. § 

Az Mötv. sarkalatossági rendelkezései kiegészülnek az új átmeneti rendelkezéssel.

5. § 

A szabályozás az önkormányzatok működőképessége érdekében átmeneti szabállyal rendezi azt
a helyzetet, hogy amikor minden jelölt kiesett a listáról egymástól akár független okokból, akkor
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is érvényesülhessen a választásokon kifejezett választási akarat.

6. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

7. § 

Sarkalatossági záradék.
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