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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) keretjelleggel határozza meg a képviselő-testület működésének 
általános szabályait, és a helyi sajátosságokhoz igazodó részletek kimunkálása helyi feladat. 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése és Mötv. is felhatalmazást ad arra, hogy a képviselő-
testület a törvény keretei között önállóan alakítsa ki szervezetét és működési rendjét. Az 
SZMSZ tartalmát illetően a Mötv. nem ad tételes felsorolást, egyes helyeken azonban utal a 
szabályozás szükségességére.  
 
„Az Mötv. 49.§ (2) bekezdése szerint "A képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeit."   

A lehetséges jogkövetkezmények meghatározását az Mötv. vonatkozó szakaszához fűzött 
kommentár szerint javasolja: 

A bejelentés elmulasztására - a szervezeti és működési szabályzatban - kilátásba helyezett 
jogkövetkezmények az alábbiak lehetnek: 
a) szavazás megismétlése; 
b) a bejelentés elmulasztásából fakadó károk megtérítésének kötelezettsége; 
c) az Mötv. 35. § (2) bekezdése alapján megállapított magasabb összegű tiszteletdíj, vagy 
természetbeni juttatás csökkentése, megvonása; 
d) súlyosabb esetekben, többszöri, folyamatos kötelezettségszegés stb. esetén 
összeférhetetlenségi eljárás megindítása, ha olyan tevékenységet folytatott az érintett 
képviselő, amely „a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja” [ld. Mötv. 
36. § (1) bek.]." 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 10/2019.(X.21.) önkormányzati rendelete jelenleg nem 
tartalmazza a személyes érintettség bejelentésének elmulasztására vonatkozó rendelkezést, 
nem tesz eleget ennek a törvényi előírásnak, ezért jelenleg mulasztásos jogsértés áll fenn, 
amelyet minél hamarabb orvosolni kell. 

Fentiekre tekintettel az SZMSZ módosítása szükséges.   

 
Nadap, 2020. december 7. 

      Köteles Zoltán  
       polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rendelet-tervezet 
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Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község 
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ (1) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) a következő 18/A. alcímmel egészül ki:  

„18/A. Személyes érintettség” 

(2) Az SZMSZ a következő 35/A. §-sal egészül ki: 
 
„35/A. § (1) Amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 

kötelezettségét elmulasztja, a polgármester – a polgármester személyes érintettségére 
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az alpolgármester - bármely 
képviselő indítványára a mulasztó képviselőt figyelmeztetésben részesíti. 

(2) Ha a képviselő a személyes érintettségét a szavazás előtt nem jelenti be, ennek tudomásra 
jutását követően a döntést vissza kell vonni, és új szavazást kell elrendelni.   

(3) A döntés visszavonásának és az új döntés meghozatalának körülményeit a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ha a döntés vagy a döntés meghozatalának körülményei miatt 
az önkormányzatot hátrányos következmények érik, azok az érintett képviselőt terhelik. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
Köteles Zoltán       Szabóné Ánosi Ildikó 
 polgármester                                                                                        jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja:  
Nadap, 2020. december ..      
   Szabóné Ánosi Ildikó 

                       jegyző 
  



Előzetes hatásvizsgálat 
Rendelet-tervezethez 
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Társadalmi hatása: a képviselő-testület a rendeletmódosítással gondoskodik arról, hogy a 
képviselő-testület döntései törvényesek, meg nem támadhatóak legyenek, így a lakosság 
bizalma növekedhet, mivel az érintettség bejelentése az etikus önkormányzás feltétele. 

Gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletmódosítás nem jár többletkiadással. 

Környezeti, egészségi következménye: nem releváns.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az adminisztratív terhek nem növekednek.   

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a 
továbbiakban mulasztásos törvénysértést követne el a képviselő-testület, ha SZMSZ-ében 
nem szabályozná a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának szabályait.  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel 
alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre 
állnak. 

 
Indokolás 

Rendelet-tervezethez 
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Általános indokolás 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (2) 
bekezdése ad felhatalmazást a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatában határozza meg a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.  
 

 Részletes indokolás  
1. § -hoz 

A képviselők személyes érintettsége bejelentési kötelezettség elmulasztása 
jogkövetkezményeiről rendelkezik. 

2. § -hoz 



A szakasz hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.  
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