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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Hogyan lehet valaki küldöttgyűlési küldött? 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) küldöttgyűlés előkészítése során 

felmerült a kérdés, hogy lehet-e küldött az, aki nem polgármester? A kérdés megválaszolása 

érdekében tekintsük át a küldötté válás teljes folyamatát. 

 

A TÖOSZtagjai elsődlegesen – a megyei önkormányzatok és a térségi önkormányzati 

szövetségek kivételével – a települési önkormányzatok lehetnek, oly módon, hogy a képviselő-

testületek megismerve a TÖOSZ Alapszabályát, az abban foglaltakat magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el és a szövetségbe való belépésről testületi határozatot hoznak, amelyet a 

TÖOSZ Titkárságára eljuttatnak és az Elnökség befogadó döntését követően nyilvántartásba 

vesznek.  

 

A TÖOSZ-tag településeket – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt képviseleti szabályzásnak 

megfelelően túlnyomó többségében – a törvény erejénél fogva (ex lege) a polgármesterek 

képviselik és ez a képviseleti jogosultság kiterjed az érdekvédelmi szövetségben betöltött 

szerepkörre is. Ugyanakkor az Mötv. 32. § (2) bekezdés e) pontja alapján lehetőség van arra is, 

hogy ne a polgármester, hanem a képviselő-testület valamely tagja, önkormányzati képviselő 

lássa el a képviselő-testület megbízása alapján a képviselő-testület képviseletét. Ez a 

felhatalmazás azonban korlátozott, vagy csak egy adott ügyben való eljárásra, vagy egy 

megbízatás betöltésére, vagy egy meghatározott ügytípus képviseletére terjedhet ki. Erről maga 

a képviseleti megbízásról szóló képviselő-testületi határozatnak kell rendelkeznie. A 

polgármester általános képviseleti joga azonban egyéb tekintetben továbbra is fennáll.  

Ugyanez a szabály érvényesül illetve a megyei önkormányzatok képviselete tekintetében, bár a 

TÖOSZ-tag megyei önkormányzat esetén annak képviselője alanyi jogon küldött, vagyis nem 

részese a megyei küldöttválasztásnak. 

 

Ebből adódóan amennyiben a polgármester gyakorolni kívánja a szövetségi munkában is a 

település képviseletét és nem született ezzel ellentétes képviselő-testületi határozat, abban az 

esetben a polgármester vesz részt a TÖOSZ rendezvényein, így a küldöttválasztó megyei 

gyűlésen is. 

 

Abban az esetben, ha a polgármester nem tud részt venni az egyes TÖOSZ eseményen, úgy eseti 

megbízás alapján vagy az alpolgármester, vagy a polgármester által megbízott képviselő vagy 

jegyző jár el a település képviseletében. 
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Természetesen arra is van lehetőség, hogy a Szövetség munkájában való részvételre és 

képviseletre a képviselő-testület valamelyik képviselőnek adjon megbízást. Ebben az esetben a 

képviseleti jogosultságról szóló határozatban pontosan rögzíteni szükséges a képviselet tárgyát 

és a képviseleti jog terjedelmét is.  

Ennek a képviseleti megbízásról szóló képviselő-testületi határozatnak akkor van jelentősége, ha 

nem polgármester, közgyűlési elnök, hanem helyi önkormányzati képviselő szeretne TÖOSZ 

küldöttgyűlési küldöttévé válni, ugyanis csak akkor lesz választható, ha a saját települési, 

megyei önkormányzatától rendelkezik olyan képviselő-testületi, megyei közgyűlési határozattal, 

amely egyértelműen rögzíti, hogy képviseleti joga erre is kiterjed.  

 

Az alapkérdésre tehát az a válasz, hogy lehet nem polgármester is TÖOSZ küldöttgyűlési 

küldött, amennyiben választott helyi önkormányzati képviselő és az adott települési 

önkormányzat képviselő-testülete határozattal felruházta a TÖOSZ-ban való teljeskörű 

képviseletre, beleértve a szerepvállalás lehetőségét is, valamint a megyei küldöttválasztó 

gyűlésen a TÖOSZ-tag települések képviselői megválasztották. Megyei közgyűlés tagja szintén 

lehet TÖOSZ küldöttgyűlési küldött, amennyiben a megyei közgyűlés felhatalmazza a megye 

TÖOSZ-béli képviseletével. 

 

A TÖOSZ küldöttgyűlési küldöttek választását a Szövetség Alapszabályának 14. pontja a 

következők szerint rögzíti:  

„14. A küldöttgyűlés a TÖOSZ legfőbb döntéshozó szerve, amelynek tagjai: 

a) minden 10 tag önkormányzat után az önkormányzatokat képviselők által – a megyei 

küldöttválasztó ülésen – választott egy képviselő úgy, hogy minden megyéből legalább 

egy képviselő tagja legyen a küldöttgyűlésnek, és a területfejlesztési-statisztikai 

kistérségek a tag önkormányzatok arányát is figyelembe véve képviselethez jussanak. 

A megyénként cikluson belül választható küldöttek számát az elnökség évente állapítja 

meg a küldöttgyűlést megelőző 120. napig a tagnyilvántartás alapján: 

aa) Amennyiben az adott megyében a tag önkormányzatok száma a küldöttgyűlést 

megelőző évben 10-zel növekszik, minden újabb 10 tag önkormányzat után a megyei 

tagozat ülésén egy-egy képviselőt választhatnak az éves küldöttgyűlést megelőzően. 

ab) Amennyiben a küldött mandátumát tag önkormányzatának a tárgyévet megelőző 

évben történő kilépése miatt veszítette el, helyébe a megyei tag önkormányzatok új 

küldöttet választhatnak, ha a tárgyévet megelőző megyei TÖOSZ-tag 

önkormányzatok kilépése után a megyei TÖOSZ-tag önkormányzatok száma ezt az 

a) pont alapján indokolja. 

b)  az önkormányzati szövetségi, illetve önkormányzati társulási tagok egy-egy képviselője; 

c)  a TÖOSZ elnökségének tagjai, a hálózatok, bizottságok és regionális tagozatok vezetői 

(képviselői), ha nem küldöttek; 

d)  a szövetségi tag Fővárosi Közgyűlés képviselője; 

e)  a szövetségi tag megye, megyei jogú város, fővárosi kerület egy-egy képviselője (a 

továbbiakban: küldöttek); 

f)  a küldöttek akadályoztatás esetén megbízóik köréből a küldöttgyűlésre teljes jogkörű 

helyettest állíthatnak. Az ilyen helyettesítés tényét legkésőbb a küldöttgyűlés 

határozatképességének vizsgálatakor igazolni kell; 

g)  a TÖOSZ-ba nem jogi személyként belépő önkormányzati szövetség tagsága az a) 

alpontnak megfelelően választ küldötteket. Az így belépő országos önkormányzati 

szövetség küldöttei egyikét társelnökként állíthatja; 



h) a kisebbségi szekció képviselői: nemzetiségenként egy-egy fő.” 

 

Az egyes megyékben megválasztható küldöttek számáról az előbb említett szempont figyelembe 

vételével a tagnyilvántartás alapján a TÖOSZ Elnöksége döntött a 2019. november 12-i ülésén. 

 

Összegezve TÖOSZ küldöttgyűlési küldött csak TÖOSZ-tag települési, illetve megyei 

önkormányzat tisztségviselője (polgármestere, közgyűlési elnöke) vagy képviselője lehet és az 

Szövetségünk Alapszabály értelmében a TÖOSZ elnökévé, társelnökévé, a Felügyelő Bizottság 

elnökévé és tanácsnokká – lehetőleg a küldöttek közül – csak olyan személyt lehet 

megválasztani, aki valamely tag képviselője.  

 

A megválasztott megyei küldöttek és a megye alanyi jogú küldöttei közül kerül megválasztásra 

a megyei tagozat vezetője, aki a TÖOSZ elnökségében képviseli a megye tag 

önkormányzatainak véleményét. A megyei tagozatvezető tartja elsődlegesen a kapcsolatot a 

küldöttekkel és együttműködik a megyében az állami és társadalmi szervezetekkel. 

 

A TÖOSZ tavaszi tisztújító küldöttgyűlésén az újonnan megválasztott küldöttek és szavazati 

jogú küldöttek megválasztják a Szövetség Elnökségét (elnököt és társelnökeket – a főtitkárt a 

Küldöttgyűlés határozatlan időre nevezi ki), Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait és az 

Alapszabály 46. pontja szerinti tanácsnokokat.  


