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Tájékoztató 

Az önkormányzati képviselő méltatlanságáról 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek az 
önkormányzati képviselő méltatlanságáról, az alábbi kivonatos tájékoztatást 
ajánlom figyelmükbe: 
 
Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az 
önkormányzati képviselőnek a megbízatását,  
a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;  
b) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások 
kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás 
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;  
c) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény (külső oldal) rendelkezései alapján 
a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította 
a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem 
teljesítette;  
d) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;  
f) aki az önkormányzati törvény szerinti összeférhetetlenségi okot nem hozza a 
képviselő-testület tudomására.  
 
Az önkormányzati képviselő köteles a fentiekről a jogerős ítélet kézhezvételétől vagy 
a b) és c) pontban foglaltak beálltától számított 3 napon belül tájékoztatni a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt (a bíróság az önkormányzati képviselő 
bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt).  
 
Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30 napon belül köteles 
kérelmezni felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: 
adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló 
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.  
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően 
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel 
feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt.  
 
Ha az önkormányzati képviselő a fenti kötelezettségének nem tett eleget, bármely 
önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára a képviselő-testület a 
következő ülésén, legkésőbb a méltatlanság megállapításának kezdeményezését 
követő 30 napon belül határozattal megállapítja a méltatlanság alapjául szolgáló 
körülmények fennállását, és kimondja a méltatlanságot. 
Az önkormányzati képviselő méltatlanságának megállapítását bárki 
kezdeményezheti a polgármesternél.  
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Az önkormányzati képviselő a méltatlanságot, a tisztsége megszűnését megállapító 
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre 
hivatkozással - a törvényszéktől, aki a kérelemről - annak beérkezésétől számított 30 
napon belül – nemperes eljárásban határoz. 
 
A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő 
méltatlanságának a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt a méltatlanságról 
vagy döntése jogszabálysértő. 
 
Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület méltatlanságot 
megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat 
iránti kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem 
előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján szűnik meg.  
 
A fentiekről a részletes szabályok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben kerültek rögzítésre. 
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