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1. A Képviselő testület bizottságainak megválasztása  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület az 
alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja 
vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, 
a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy 
bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt 
illetményükről, tiszteletdíjukról.”)  
 
Mötv. 57. § „(1) A képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak 
számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető 
szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester 
előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően 
létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú 
településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt 
meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és 
hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem 
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati 
képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein 
megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel. 
 
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen 
pénzügyi bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság 
végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és 
őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek 
feladat- és hatáskört állapíthat meg.” 
 
Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében: A bizottság elnökét is a 
képviselő-testület – és nem a bizottság – választja. 
„ 58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a 
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és 
– az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az 



önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.” 
 
 
Mötv. „39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, 
majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon 
belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 
vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint 
gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatát. 
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak 
benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó 
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, 
költségtérítést nem kaphat. 
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban 
erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő 
vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 
kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és 
hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását 
követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az 
önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, 
abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az 
ellenőrzés céljából. 
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-
vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen 
a képviselő-testületet. 
 
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-
vizsgáló bizottság felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, 
valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra 
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az 
azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni 
kell.” 
 
Mötv. 37. § „(1) Az önkormányzati képviselő az 
összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül 
köteles megszüntetni.” 
 
 

 Mindezekre tekintettel meg kell választani az 
összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok 



kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot. Ez 
Lajosmizsén az Önkormányzati Bizottság.  
 

 A törvényes önkormányzati működés érdekében az 
Önkormányzati Bizottság megválasztását követően 
javaslom továbbá megválasztani a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Mezőgazdasági Bizottságot is!  

 
 A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett ilyen tartalmú 

nyilatkozata alapján zárt ülés tartandó  
 

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és (2) bek. b) pontja szerint:  
„ 
46. § „(1) A képviselő-testület ülése nyilvános. 

(2) A képviselő-testület 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi 
eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor;” 

  
 Tájékoztatás arról, hogy a bizottsági tagok 

megválasztásához minősített többségű döntés kell (Mötv. 
42. § 2. pontja, Mötv. 50. §). 

 
 Nyilatkozni kell arról a leendő bizottsági tagnak vagy 

elnöknek, hogy a bizottsági választással kapcsolatos 
napirendi pontnak a tárgyalásához nyílt ülésen hozzájárul-
e vagy sem és vállalja-e a tisztséget. 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé.  
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