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ELŐSZÓ

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) megalapítása, 1989 óta az 
önkormányzati szféra érdekképviselete és -védelme mellett törekszik az önkormányzati rendszer 
és a  szereplők fejlesztésére is. A  szövetségünk 2009-ben sikerrel pályázott az EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett 4. kiemelt terület pályázatára, így elindíthatta 
az „Önkormányzati kapacitásépítési program norvég módszerek alapján 2009–2010” elnevezésű 
projektjét. Projektpartnereink a  Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS), 
valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara (BCE KIK).

A helyi önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése 
érdekében meghirdetett célterületen belül a választott tisztségviselők és képviselők képzésére és 
kompetenciafejlesztésére koncentráltunk, hiszen alapvető jelentőséggel bír a döntések szakmai 
megalapozottságában a döntéshozók szakmai felkészültsége is. 

A projekt három komponensből áll, az első a  Polgármester Akadémia, a  második az 
önkormányzati tapasztalatcsere-program és a  harmadik a  képviselők képzése. Ez utóbbi 
elsődlegesen a  települési önkormányzatok képviselő-testületei kétnapos tréningjét tartalmazza 
a 2010. októberi választásokat követő hónapokban. A program irányítóbizottsága úgy döntött, hogy 
mindhárom program a Polgármester Akadémia mint önkormányzati tudásközpont keretében fog 
működni, ennek megfelelően valósul meg a képviselő-testületi tréning program is. A képviselő-
testületi tréning során a norvég önkormányzati szövetség által már évek óta alkalmazott és most 
a program keretében a magyarországi viszonyokra kifejlesztett gyakorlatorientált tréningmódszert 
alkalmazunk.

A képviselők képzése programjához hét szakmai jegyzet is készül, ezzel is segítve az 
elmélyültebb ismeretszerzés lehetőségét. 

A képviselők képzésének célja, hogy a  helyi választott képviselők hozzáállásának és 
gondolkodásmódjának formálása által fejlődjék a  helyi demokrácia, a  települési közösség és az 
állampolgárok számára nyújtott közszolgáltatások színvonala. A  képviselők megerősítése a  cél: 
önmagukban, a közösségbe és az önkormányzatiságba vetett hitükben, az egymás iránti tiszteletben 
és az együttműködő készségükben.

A programunk egyrészt alapvető ismereteket ad (a jog- és pénzügyi rendszerről, az ön kor-
mány zati képviselők helyéről, szerepéről és felelősségéről, valamint a  lehetőségeiről) az újonnan 
és az újra megválasztott önkormányzati képviselők számára, másrészt a  helyi önkormányzatok 
fejlődési folyamatát erősíti azáltal, hogy a jó kormányzás példáit terjeszti, a helyi közösségfejlesztést 
és a helyi demokráciát támogatja.

A képzésre képviselő-testületek jelentkezhetnek. A képzés teljesen mentes a pártpolitikától, 
viszont a megfelelő támogatottság elérésére a TÖOSZ párbeszédet folytat valamennyi politikai párt 
vezetésével, bemutatja a képzést, és támogatásukat kéri, hogy tagjaikat ösztönözzék a részvételre, 
hiszen a programban való részvétel a politikai kultúrát is hivatott fejleszteni.

A norvég tapasztalatok alapján a képviselő-testületek tréningjét olyan gyakorló szakemberek 
fogják végezni, akik elsajátítják az alapvető tréneri ismerteket, módszereket, megoldásokat és 
elkötelezettek az önkormányzatok és szereplőik tudásának, kapacitásának fejlesztésében.

A helyi önkormányzati képviselők számára összeállított füzetsorozat reményeink szerint 
hasznos segítséget, megfelelő tartalmi támasztékot nyújt valamennyi felhasználó számára.

Budapest, 2010. augusztus 18.

 Dr. Zongor Gábor Sabján Katalin
 projektvezető projektmenedzser
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A helyi népszavazás a  mai önkormányzati gyakorlatban ritkán előforduló kivételes eszköz 
a  választópolgárok kezében, többnyire valamilyen számukra nem elfogadható – zömében 
környezetvédelemmel összefüggő – beruházás elleni fellépés formája. 

Az Ötv. egyrészt rögzíti, hogy mely esetekben köteles kiírni a  képviselő-testület a  helyi 
nép szavazást, másrészt a  további témakörök meghatározását az önkormányzatok rendeleti sza-
bályozására bízza. 

 
A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:

• a településnek a  területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányuló 
kezdeményezése,

• a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
• új község alakításának kezdeményezése,
• lakott területrész átadása, átvétele, cseréje,
• társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből való kiválás, továbbá
• abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.

Az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe nem tartozó ügyekben – ha törvény eltérően 
nem rendelkezik – nem lehet népszavazást kiírni. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy népszavazást 
rendelhessen el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben, illetve önkormányzati rendelet 
megerősítésére. 

A helyi népszavazás kötelező témakörei alapvetően területszervezéssel összefüggő ügyek, így 
az önkormányzati rendeleteken múlik, hogy milyen mértékben teszik lehetővé egyéb ügyekben 
a népszavazás kezdeményezését. 

Az elmúlt két évtized tapasztalata alapján megállapítható, hogy a kezdeményezések túlnyomó 
többsége, 66%-a a választópolgároktól indult, annak ellenére, hogy a népszavazás kezdeményezése 
esetén minimum 10%, maximum 25%; a  népi kezdeményezés esetén minimum 5%, maximum 
10% hiteles választópolgári – adott kérdést támogató – aláírására van szükséges ahhoz, hogy 
a képviselő-testület köteles legyen kiírni a szavazást, illetve megtárgyalni az ügyet.

A kezdeményezések 18%-a a képviselő-testületek döntésén alapult, amikor is a testület saját 
hatáskörébe tartozó ügyben tartotta fontosnak kikérni a  lakosság véleményét. A  település életét 
hosszabb távra jelentősen befolyásoló döntés esetén éltek a  képviselő-testületek a  népszavazás 
lehetőségével, amely szélesebb körű legitimitást biztosít a döntésnek.

A törvény lehetővé teszi, hogy a  települési képviselők legalább egynegyede kezdeményezze 
a helyi népszavazást, és az eddigi kezdeményezések 12%-a a képviselőktől származik. Ez utóbbi 
lehetőséget nyújt arra is, hogy a  képviselő-testületben, kisebbségben lévők kérjék a  lakosság 
többségének támogatását az adott ügyben. Népszavazási kezdeményezési joggal rendelkeznek 
a képviselő-testületek bizottságai és a helyi társadalmi szervezet vezetőtestületei is.

Az érvényes és eredményes ügydöntő népszavazás során megszülető döntést a  képviselő-
testület köteles elfogadni, míg a népi kezdeményezés esetén a kötelezettség „csupán” arra vonatkozik, 
hogy az adott témát a képviselő-testület köteles napirendre venni és megtárgyalni, viszont a döntés 
joga továbbra is a testület hatáskörében marad.

I. RÉSZ 
BEVEZETÉS

A helyi önkormányzatok nem mások, mint az adott település, illetve megye lakosságának összessége, 
vagyis az önkormányzat alanyai azok a  polgárok, akik a  helyi közügyeket az általuk választottak, 
a  polgármesterek és a  helyi képviselők útján gyakorolják. Végső soron a  helyi közügyek urai 
a választópolgárok, miközben az őket érintő döntéseket többnyire az általuk felhatalmazottak hozzák. 
Magyarország az 1990-es politikai rendszerváltoztatással a képviseleti demokrácia útjára lépett, mind 
az országos, mind a helyi politikában. A helyi önkormányzás a közhatalomnak a lakosság érdekében 
való gyakorlása.

A helyi önkormányzás zavartalanságának fenntartása, feltételeinek biztosítása a  helyi 
képviselő-testületnek és a polgármesternek egyaránt alkotmányos kötelessége.

1.1 A helyi önkormányzás közvetlen módja

Abból adódóan, hogy a  helyi önkormányzás legfőbb ura, az érintett lakosság közössége, így 
az állampolgárok közvetett, képviselőik útján történő hatalomgyakorlása mellett – többnyire 
törvényi keretek és korlátok között – lehetőség nyílik a döntések közvetlen befolyásolásra, sőt 
a döntésre is. 

A közvetlen demokrácia legerőteljesebb és leghatásosabb eszköze az önkormányzati 
rendszerben a  helyi népszavazás. A  helyi népszavazásról szóló magyar szabályozás a  Magyar 
Köztársaság alkotmányában1, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvényben (továbbiakban: 
Ötv.)2 teljes körűen megfelel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában3 foglaltaknak, amely 
szerint az önkormányzás a  helyi közösség joga, amellyel kapcsolatos döntési jogot alapvetően 
a helyi képviselő-testületek gyakorolják, viszont – külön jogszabályi keretek között – biztosított 
a közvetlen állampolgári részvétel, így a helyi népszavazás is.  

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés törvényi rendelkezéseit az Ötv. IV. fejezete rögzíti, 
illetve a törvény keretei között a képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi 
népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeit és az eljárás rendjét.

A helyi népszavazás és részben a népi kezdeményezés lebonyolítása a választójogi szabályoknak 
megfelelően történik, így a helyi népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint fele 
szavazott, és akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos 
választ adott. A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre, viszont eredménytelenség 
esetén a képviselő-testület szabadon dönthet. Ugyanabban a kérdésben egy éven belül akkor sem 
lehet kitűzni helyi népszavazást, ha az eredménytelen volt.

A törvények által szabályozott keretek között lehetősége van a  választópolgároknak, hogy 
helyi népszavazást kezdeményezzenek, illetve népi kezdeményezést indítványozzanak. Ezek 
a  lehetőségek a  helyi közösség aktivitását feltételezik, és adott esetben a  képviselő-testülettől 
elvonják a döntést, illetve arra kötelezik a testületet, hogy meghatározott kérdést tárgyaljon.

1 Lásd: a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény.
2 Lásd: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.
3 Lásd: az 1997. évi XV. törvénnyel kihirdetett Helyi Önkormányzatok Európai Chartája
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• Város: az a  település, amelyik 1990-ben ezzel a  címmel rendelkezett, vagy azt követően 
a köztársasági elnök a nagyközség képviselő-testületének kezdeményezésére várossá nyil vá-
ní totta.

• Megyei jogú város: valamennyi megyeszékhely, függetlenül lakossága számától, valamint 
az az ötvenezernél nagyobb lakosságszámú város, amelyiket az Országgyűlés – a képviselő-
testület kérésére – azzá nyilvánított.

Budapest, a  főváros olyan települési önkormányzat, amelynek feladata és hatásköre megoszlik 
a fővárost alkotó 23 kerületi önkormányzattal. A főváros sajátos kétszintű települési önkormányzat.

A megyei önkormányzatok olyan területi önkormányzatok, amelyek kötelesek ellátni azokat 
a törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető. 
A törvény a megyei önkormányzat kötelező feladatává teheti az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás 
biztosítását, amely a megye egész területére vagy nagy részére kiterjed.

2.2 A települési önkormányzatok szervei

2.2.1 A képviselő-testület

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározó része a  képviselő-testületet illetik meg, 
vagyis a  települési önkormányzat meghatározó szerve a  képviselő-testület. A  képviselő-testület 
négyévente közvetlen választás útján jön létre. 

Az egyes képviselő-testületek létszámát törvény határozza meg az adott település 
lakosságszámának figyelembevételével, amely befolyásolja a települési önkormányzati képviselők 
megválasztásának a módját is. A tízezer vagy annál kevesebb lakosú település esetén – egyéni listás 
választási rendszerben – legkevesebb 2 fő, míg a legtöbb 8 fő képviselő választható. A tízezernél több 
lakosú településen és a fővárosi kerületekben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni 
választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Így pl.: 25 000 lakosig 8 egyéni 
választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum alapján 11 főt, míg a legnagyobb megyei jogú 
városban, Debrecenben 24 egyéni választókerületi és 10 kompenzációs listás mandátum alapján 34 
főt juttatnak a képviselő-testületbe.

A képviselő-testületet az előbb jelzett módon megválasztott, meghatározott számú képviselő és 
a közvetlenül megválasztott polgármester – aki egyben a képviselő-testületet elnöke – együttesen alkotja.

A képviselő-testületet az általános önkormányzati választást követően az alakuló üléssel jön 
létre, és tevékenysége – az önfeloszlatást, illetve feloszlatás esetét kivéve – négy évig, a következő 
választások napjáig tart.

2.2.2 A települési önkormányzati képviselő

A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. 
Részt vehet a  képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és 
ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei megválasztásuk módjától függetlenül 
azonosak. A  települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt 
vagy fogadalmat tesz.

1.2 A helyi önkormányzás közvetett módja

A képviseleti demokrácia jelenlegi formája is már több mint száz évre tekinthet vissza és folyamatos 
változáson megy keresztül, miközben a helyi önkormányzati szervek szervezetrendszere – legalábbis 
strukturális értelemben véve – nem sokat változott. Miközben a helyi hatalom letéteményesei az 
önkormányzatot alkotó közösség tagjai, aközben a tényleges hatalomgyakorlás igényli, hogy a nép 
akarata szervezett keretek között kerüljön kifejezésre és a közösség érdekében születő döntéseket 
végre is hajtsák. Nem elég valamilyen kérdésben bölcs döntést hozni, szükséges a döntés körültekintő 
megvalósítása is. Ehhez viszont a hatalom gyakorlásában szerepet játszó személyek és szervezetek 
között egyértelmű munkamegosztásra van szükség. 

Miközben a  helyi önkormányzat szervezeti szereplőire vonatkozó leglényegesebb ke ret sza-
bá lyokat az Ötv. meghatározza, aközben nagyon lényeges a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
önkormányzati alapjog, hogy a – törvény keretei között – saját szervezetét és működési rendjét 
szabadon kialakíthatja. A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban: 
SZMSZ) az önkormányzat saját „alkotmánya”. (A helyi hatalomgyakorlás és a demokrácia elveiről és 
összefüggéseiről szól részletesen Varga Kristóf – Győri Gábor: Demokrácia az önkormányzatokban 
című képviselői jegyzete.)

II. RÉSZ 
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETRENDSZER

2.1 A helyi önkormányzatok típusai

Magyarország területe 19 megyét és a fővárost foglalja magába. Közigazgatási értelemben a helyi 
önkormányzatok egyrészt települési, másrészt megyei önkormányzatok. A  községek, a  városok, 
a  főváros és a  kerületei települési önkormányzatok, míg a  megyei önkormányzatok területi 
önkormányzatok. A  megyei és a  települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony, 
a kölcsönös érdekek alapján együttműködnek.

Az egyes települési önkormányzati típusok tovább csoportosíthatók:
• Község: az a település, amelyik 1990-ben ezzel a címmel rendelkezett, vagy amelyik időközben 

önálló községgé alakult. Az új község alakításának feltétele, hogy a  legalább háromszáz 
lakosú lakott elkülönült településrész a feltételei alapján képes legyen az önkormányzati jogok 
gyakorlására, a kötelező önkormányzati feladatok teljesítésére a szolgáltatások színvonalának 
csökkenése nélkül. A  községalakításról érvényes és eredményes helyi népszavazás után 
a köztársasági elnök dönt.

• Nagyközség: az a  település, amelyik 1990-ben ezzel a címmel rendelkezett, vagy amelynek 
területén legalább ötezer lakos él. A nagyközségi önkormányzatnak – a várossá nyilvánítási 
kezdeményezési jogát kivéve – azonos a hatásköre a községi önkormányzatéval.
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• lemondással,
• ha az önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a  képviselő-testület ülésén, 

a képviselő-testület határozatban kimondja a képviselői megbízás megszűntét,
• a képviselő-testület feloszlatásával,
• a képviselő-testület feloszlása esetén,
• az önkormányzati képviselő halálával.

2.2.3 A képviselő-testületi bizottságok

A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A képviselő-
testület a kétezernél több lakosú településen kötelezően pénzügyi bizottságot választ. A törvény 
más bizottság megalakítását is elrendelheti, így ha a fenntartó önkormányzat három vagy annál 
több nevelési-oktatási intézményt tart fenn, köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot 
létesíteni és működtetni.4 A  képviselő-testület a  kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagjai 
kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozatok 
vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi.

A bizottság legfőbb feladata, hogy a feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, 
szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 

A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. 
A  polgármester, az alpolgármester, a  települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a  képviselő-
testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.

A bizottságba indokolt beválasztani a települési kisebbségi önkormányzat tagját, a feladatköre 
szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet 
küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.

Ha a képviselő bizottságnak tagja, a  tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság 
esetén is – legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át 
meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az 
alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető.

2.2.4 A tanácsnokok

A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési 
képviselők közül tanácsnokokat választhat. A  tanácsnok felügyeli a  képviselő-testület által 
meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. A  tanácsnok jogállását tekintve hasonló, 
mint a  bizottság elnöke, viszont nem rendelkezik testülettel. Többnyire nagyobb településeken 
a politikai szereposztás kiegyensúlyozása érdekében kerülnek megválasztásra.

2.2.5 A részönkormányzat

A képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában – településrészi önkormányzatot 
hozhat létre települési képviselőkből, más választópolgárokból. A  településrészi önkormányzat 
létszámát a  képviselő-testület rendelettel az SZMSZ-ben határozza meg, egyben dönt a  tagok 

4  Lásd a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-át.

A települési önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával 
keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével érnek véget.

A települési képviselőt megillető jogok és terhelő kötelességek:
• a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság el-

nö kétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 
tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni;

• kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a  jegyzőkönyvhöz mellékelni kell; illetőleg 
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

• tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének 
a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése 
elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, 
hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a rész ön kor mány-
zat testületének, a  helyi kisebbségi önkormányzat testületének – a  képviselő-testület által 
át ru házott – önkormányzati ügyben hozott döntését;

• megbízás alapján képviselheti a  képviselő-testületet; e tekintetben szükséges hangsúlyozni, 
hogy a megbízatása mértékét, határait a képviselő-testület határozza meg, attól nem térhet el.

• a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, 
ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hi va talá-
nak intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni;

• köteles részt venni a képviselő-testület munkájában;
• a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől szá mí tott 

harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyon nyi lat ko-
za tához csatolni köteles a  vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint 
gyermekének a  vagyonnyilatkozatát. A  vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – 
annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gya ko rol hatja, és 
az előzőekben meghatározott juttatásokban nem részesülhet.

A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén 
fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, 
melynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület 
átalányt is megállapíthat. A képviselő-testület a  települési képviselőnek, a  bizottsági elnöknek, 
a  bizottság tagjának, a  tanácsnoknak – törvény keretei között – rendeletében meghatározott 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A képviselői havi tiszteletdíj mértékét a törvény 
a  település lakosság száma és a köztisztviselői illetményalap figyelembevételével határozza meg. 
A legkisebb tiszteletdíj az ezernél kevesebb lakosú településeken jár (a köztisztviselői illetményalap 
egyszerese), míg a  legtöbb (a köztisztviselői illetményalap 2,8 szorosa) a  fővárosi önkormányzat 
esetén. Tekintettel a kistelepülések finanszírozási nehézségére, nagyon sok településen a képviselők 
nem veszik fel a nekik elvileg adható tiszteletdíjat. 

Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik:
• a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján,
• a választójogának elvesztésével;
• amennyiben a képviselő-testület határozatban kimondja az összeférhetetlenség fenn álltát,
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illetményalaptól. A  törvényben meghatározott alkalmazandó szorzószám tól-ig határokat jelöl, 
melyek között kell a képviselő-testületnek összegszerűen meghatároznia a juttatást. Amennyiben 
a  polgármestert ismételten megválasztották, az új bére nem lehet alacsonyabb, mint a  korábbi 
juttatása volt.

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 
időszakban végzett munkájának értékelése alapján. A  jutalom évi mértéke nem haladhatja meg 
a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hathavi összegét. A polgármester illetménye, 
tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, akárcsak a képviselőké.

Hivatali munkaidejét a  képviselő-testület határozza meg (SZMSZ, vagy a  hivatal ügy rend-
jé ben). A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint fe le-
lős. A  polgármester megválasztásakor, majd azt követően, évente – a  képviselőkhöz hasonlóan 
– vagyonnyilatkozatot köteles tenni a  helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára 
vonatkozó szabályok szerint.

A polgármester tisztsége megszűnik:
• az új polgármester megválasztásával,
• az Országgyűlésnek a  helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó 

határozatával,
• a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával,
• halálával,
• a tisztségről történő lemondással,
• az összeférhetetlenség kimondásával,
• sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági 

ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,
• választójoga elvesztésével,
• a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség 

jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával.

2.2.7 Az alpolgármester

A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új 
polgármester megválasztásával, valamint ha a feladatköreit a polgármester teljes körűen megvonja. 
2010-es választási ciklustól lehetőség van arra is, hogy olyan személyt válasszon alpolgármesternek 
a  képviselő-testület, aki nem tagja a  testületnek, viszont ez az alpolgármester nem vezetheti 
a testület ülését és azon nem szavazati, hanem tanácskozási joggal vehet részt. Az alpolgármester 
a polgármester irányításával látja el feladatait.

Az alpolgármester megbízatása e tisztségre történő megválasztásával kezdődik és 
amennyiben az önkormányzati választáson ismételten települési képviselőnek megválasztották, 
akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. A  nem a  képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával. 
Egyebekben az alpolgármesterek jogállására vonatkozó szabályok nem tesznek különbséget 
a kétféle alpolgármester között. 

kiválasztásának módjáról is. A  településrészi önkormányzati testület vezetője csak települési 
képviselő lehet.

A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének – kezdeményezésére – kizárólag 
a településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat és anyagi eszközöket adhat. 

Nem tagadhatja meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását:
• az egyesítéssel létrejött településrésztől,
• a külterületi lakott helytől,
• az olyan üdülőterülettől, amelynek népessége eléri a  település állandó lakosságának 

egynegyedét.

A részönkormányzat demokratikus működése esetén az ott élő polgárok nem fogják kezdeményezni 
új község alakítását, mivel biztosított a beleszólásuk a közvetlen lakóhelyüket érintő ügyekben.

2.2.6 A polgármester 

A közvetlenül megválasztott polgármester a  települési önkormányzat első számú vezetője és 
képviselője. 

A polgármesteri jogviszony lehet egyrészt foglalkoztatási, azaz főállású, másrészt társadalmi 
megbízatású jogviszony.

A háromezer vagy annál több lakosú, továbbá városi jogállású helyi önkormányzatnál 
a megválasztott polgármester automatikusan foglalkoztatási jogviszonyban, azaz főállásban látja 
el feladatát.

A háromezernél kevesebb lakosú községi önkormányzatnál a  választásokat megelőzően 
a  polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell, ha főállású polgármesterként kíván tevékenykedni, 
és amennyiben ennek tudatában választották meg, akkor létrejön a  foglalkoztatási jogviszony. 
Ugyancsak létrejön a  foglalkoztatási jogviszony a  háromezernél kevesebb lakosú községben, 
ha a  képviselő-testület az SZMSZ módosításával a  társadalmi megbízatást – a  polgármesterrel 
egyetértésben – főállásúra változtatja. Erre a módosításra a választási cikluson belül egy ízben van 
lehetőség.

A polgármestert kérésére – foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára – a megválasztásakor 
fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatója (közalkalmazottak 
esetében az intézményvezetői megbízás egyidejű visszavonásával) köteles fizetés nélküli 
szabadságban részesíteni. E rendelkezést a  szövetkezet és tagja között létrejött munkaviszony 
jellegű jogviszonyra is alkalmazni kell.

A polgármester tagja a  képviselő-testületnek, a  képviselő-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A  polgármester 
a megválasztását követően esküt vagy fogadalmat tesz a képviselő-testület előtt, amennyiben erre 
nem kerül sor, időközi választást kell kiírni. Szükséges hangsúlyozni, hogy a feladatok és hatáskörök 
tekintetében nincs különbség a főállású és a társadalmi megbízatású között.

A polgármester tekintetében a  képviselő-testület gyakorolja a  munkáltatói jogokat, 
munkabérét, illetményét az alakuló ülésen, illetőleg a  polgármester megválasztását követő első 
ülésén a jogszabály keretei között határozza meg. Mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású 
polgármester díjazása függ a  település lakosságának számától és a  mindenkori tisztségviselői 
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A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével 
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések 
előkészítését és végrehajtását.

A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott 
a  szükséges tájékoztatást megadni. A  körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek 
a körjegyzőség munkájáról.

A körjegyző vagy megbízottja a  képviselő-testületek – egyeztetett – SZMSZ-ében meg ha-
tá rozott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben ügyfélfogadást 
tartani. A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek 
polgármesterei együttesen végzik.

2.2.9 A jegyző (aljegyző)

A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-
testület hivatalának közreműködésével látja el. A  polgármester a  képviselő-testület döntései 
szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.

A képviselő-testület – pályázat alapján – a  jogszabályban megállapított képesítési kö ve-
tel mé nyeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a  jegyző, a  főjegyző javaslatára – 
a  jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez 
aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés 
határozatlan időre szól.

A jegyző – a polgármester irányítása mellett – vezeti a képviselő-testület hivatalát. 

III. RÉSZ 
AZ ÖNKORMÁNYZATOK DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSE

3.1 A települési önkormányzati szervek működése

Az önkormányzati feladatokat a  képviselő-testület és szervei gyakorolják, a  törvények által 
meghatározott keretek és a szervek közötti hatáskör, munka- és felelősségmegosztásnak megfelelően. 
Az önkormányzat eredményes működése szempontjából meghatározó a képviselő-testület tagjai 
egymás közötti, valamint a testület és szervei (polgármester, bizottság, részönkormányzat, hivatal 
és jegyző) közötti együttműködés.

Az önkormányzati szervezetek és szereplők felelőssége összefügg, ugyanakkor elhatárolható. 
Az önkormányzati jogok gyakorlásában részt vevő személyek és szervezetek mozgásterére 
vonatkozó fő szabályokat az önkormányzati szervezetekre és működésükre vonatkozó törvények 
határozzák meg. Ugyanakkor a  helyi demokratikus működés szempontjából meghatározó 

Az SZMSZ határozza meg az alpolgármesterek számát és jogviszonyuk (főállás, társadalmi 
megbízatás) módját. A  foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét és 
illetményének emelését a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester 
illetményét.

A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek
• a kétezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg,
• a kétezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el 

a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.

A képviselő-testület a  polgármester, illetve az alpolgármester írásban benyújtott kérésére 
mellőzheti a meghatározott tiszteletdíj megállapítását, illetőleg azt az előírtaknál kisebb összegben 
is megállapíthatja.

Az alpolgármester felett az polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 
Főállású alpolgármester csak a háromezer lakost meghaladó nagyságú településen választható. 
Az al pol gármesterre egyebekben értelemszerűen alkalmazni kell a polgármesterre vonatkozó 
szabályokat.

2.2.8 A képviselő-testület hivatala

A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az ön-
kor mányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

A körjegyzőséghez tartozó községekben a  polgármesteri hivatal feladatkörét – kivéve, ha 
a körjegyzőség székhelye nagyközség vagy város, mert ekkor a körjegyzői feladatokat a nagyközségi, 
városi jegyző a polgármesteri hivatal bevonásával végzi – a körjegyzőség látja el.

Az Ötv. előírása szerint az ezernél kevesebb lakosú, a  megyén belül egymással határos 
községek az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél 
több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye 
kétezernél több lakosú település is lehet. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt 
képviselő-testületek – eltérő megállapodás hiányában – a településük lakosságszámának arányában 
járulnak hozzá.

Az ezernél kevesebb lakosú község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a ké-
pe sítési követelményeknek megfelelő – jogi, illetve igazgatásszervezői felsőfokú végzettséggel ren-
delkező – jegyzőt nevez ki.

A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a  naptári év első napjával lehet. A  döntést 
a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.

Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak meg. A kör-
jegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez a kör jegy zőséghez 
tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése 
szükséges. A  körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a  képviselő-
testületek együttes ülésen határoznak.
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• eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
• a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
• állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
• véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat állás pont já-

nak a kikérését írja elő;
• a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a polgármester 

egyes gazdasági társaságokban való esetleges részvételéhez történő hozzájárulással kap cso la-
tos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;

• amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

A törvényben rögzített és felsorolt a  képviselő-testület által át nem ruházható hatáskörök köre 
meglehetősen széles és szerteágazó, viszont az előfordulásuk többnyire ritka. Természetesen 
a  felsoroltakon túlmenően a  testület további ügyekben is megtarthatja saját hatáskörében 
a kizárólagos döntés jogát. Nagyon fontos, hogy a testület csak olyan hatáskörök gyakorlásához 
ragaszkodjon, amelyeket reálisan képes is ellátni. Nem szerencsés, hogyha a testület mindent ma-
gá hoz von, fontosabb, hogy az átruházott hatáskörben eljáró személy, szervezet tevékenységét fo-
lya matosan figyelemmel kísérje, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem megfelelő a hatáskör gya-
korlása, akkor avatkozzon be és vonja kizárólagos hatáskörébe az adott ügyben a döntést.

Ezért is fontos, hogy az SZMSZ mellékletében naprakészen és egyértelműen rögzítsék a ki zá-
rólagos testületi hatásköröket.

3.1.1.2 A képviselő-testület működése

Mint láttuk, fontos, hogy milyen típusú ügyeket tárgyal a testület, és melyekben dönt kizárólagos jel leg-
gel. Ugyanakkor fontos, hogy az ülésezés során milyen működési szabályokat kell betartani, amelynek 
so rán biztosítható a képviselő-testületi tagok közötti egyenjogúság és esélyegyenlőség, valamint ér vé-
nye sít he tőek a működési korlátok, döntési garanciák és felelősségek.

3.1.1.2.1 Az alakuló ülés

A képviselő-testület működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű az alakuló ülés, melyet 
a választást követő tizenöt napon belül kell megtartani. Az alakuló ülést a  legidősebb települési 
képviselő mint korelnök vezeti a polgármester eskütételéig. Az alakuló ülésen a Helyi Választási 
Bizottság elnöke tájékoztatást ad a  települési önkormányzati választásokról, a  választás ered-
ményéről. A mandátumot szerzett képviselők részére a Helyi Választási Bizottság elnöke adja át 
a megbízóleveleket. A képviselők a megbízólevelük átvételét követően esküt tesznek. Az alakuló 
ülésen egyértelművé válik a  képviselő-testület összetétele (képviselők + polgármester) és az 
összetételből adódó érdek- és politikai viszonyok. 

3.1.1.2.2 Az ülésezés ütemezése és összehívása

A törvény értelmében a képviselő-testület évente legalább hat ülést tart. Az SZMSZ-ben szükséges 
meghatározni amennyiben a kötelezőnél gyakrabban kíván ülésezni a testület. A képviselő-testület 

jelentősége van a  képviselő-testület által rendeleti formában elfogadott szervezeti és működési 
szabályzatnak azáltal, hogy a települési sajátosságok figyelembevételével alakíthatja a mindennapi 
testületi, irányítási és ellenőrzési munkát.

3.1.1 A képviselő-testület tevékenysége

Mivel az önkormányzati ügyek ura a  képviselő-testület, ezért lényeges kérdés, hogy milyen 
szervezeti és működési garanciái vannak a  képviselő és a  képviselő-testület tevékenységének. 
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy amennyiben a testület nem csupán a távlatos 
ügyekben, hanem a  mindennapos operatív kérdésekben is fenn kívánja tartani a  döntés jogát, 
könnyen elveszítheti tényleges meghatározó szerepét, mivel a lényeg elveszhet a részletekben, és az 
önkormányzat sodródni fog a mindennapok apró megoldandó ügyei miatt.

3.1.1.1 A feladat- és hatáskör kérdései

A hatékony és eredményes testületi munka feltétele, hogy az önkormányzati döntések legfőbb 
gyakorlója a  képviselő-testület a  működőképesség biztosítása érdekében egyes hatásköreit 
a  polgármesterre, a  bizottságaira, a  részönkormányzat testületére, a  kisebbségi önkormányzat 
testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházza. Az átruházott hatáskör 
gyakorlásához a testület, utasítást adhat, és a hatáskör gyakorlását visszavonhatja, vagyis a befolyása 
továbbra is fennmarad. Az átruházott hatáskör viszont tovább nem ruházható, így a  döntések 
nyomon követhetőek és a testületi beavatkozás lehetősége egyértelműen megmarad.

Tekintettel arra, hogy a  képviselő-testület az önkormányzás letéteményese, ezért lényeges, 
hogy a legfontosabb hatásköreit még akkor se lehessen átruházni, ha azt a testület – összetételéből 
adódó bizalom miatt, vagy politikai okból – akarná. A  törvény által meghatározott testületi 
döntési jogkörben megtartott hatáskörök valójában az önkormányzat alanyainak, a lakosságnak 
az érdekét szolgálják, hiszen a testületi döntéshozatal a leginkább átlátható és nyomon követhető, 
így biztosítható leginkább a lakossági kontrol az önkormányzat működése felett. 

Ezek után lássuk, melyek a kizárólagos testületi hatáskörök:
• a rendeletalkotás;
• szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe 

utalt választás, kinevezés, megbízás;
• a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek 

meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
• a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló 

elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-
tes tü let által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a kö-
zös ségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;

• önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdek-képviseleti szervezethez való csatlakozás;
• megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás;
• intézmény alapítása;
• közterület elnevezése, emlékműállítás;
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amely végső soron nem a megalapozott, elmélyült döntést szolgálják, hanem látszólagosan segítik 
a  döntéshozót. Ezért fontos, hogy az előterjesztés lényegre törő és áttekinthető legyen, viszont 
adjon lehetőséget azzal, hogy biztosítja a mélyebb ismeretet segítő háttér információkat. Így azok 
a képviselők és érdeklődők, akik egy-egy kérdésben részletesebben akarják megismerni a helyzetet, 
a részletes elemzéseket legyen erre módjuk, viszont az előterjesztés legyen rövid és lényegre törő. 
Fontos, hogy a  képviselő-testület úgy alakítsa az előterjesztésekkel kapcsolatos elvárásait, hogy 
az leginkább segítse a gyors és eredményes döntést.

Természetesen az egyes képviselőknek is van lehetősége, hogy előterjesztéssel éljenek. Ebben 
az esetben is szükséges betartani az SZMSZ által írt szabályokat és igényelhetik az előterjesztés 
elkészítéséhez a  hivatal segítségét. Előterjesztők lehetnek még az előzőekben írtakon túl 
a bizottságok, a jegyző, esetleg a hivatal belső szervezeti egységének vezetője, az önkormányzati 
intézmények vezetői, továbbá nem önkormányzati szervezetek képviselői. Ez utóbbi szervezeti 
kör (pl.: rendőrség, kistérségi munkaszervezet, civil szervezetek, stb.) esetében is indokolt, hogy 
legyenek betartható szabályok az előterjesztésükkel kapcsolatban.

3.1.1.2.4 Az ülés nyilvánossága, a zárt ülés

Alapvető szabály, hogy a  képviselő-testület ülése nyilvános. Ezt a  szabályt túlzottan nem kell 
indokolni, hiszen csak így biztosítható, hogy az önkormányzat alanyai, a  választópolgárok 
közvetlenül tudják figyelemmel kísérni, ezáltal ellenőrizni a testület munkáját. A lakosság vigyázó 
szeme kísérje mindig a testület munkáját. Ehhez viszont meg kell teremteni a feltételeket, azaz úgy 
kell szervezni az ülésezést, hogy a tényleges jelenlét igény esetén biztosítható legyen.

Különleges helyzetet teremt viszont a képviselő-testületi ülésekről történő közvetlen televíziós 
közvetítés, ugyanis azáltal, hogy otthon követheti nyomon a testületi ülésen történteket a polgár, 
így lényegesen többen követik nyomon a történteket, ami viszont a tapasztalatok szerint befolyásolja 
a  képviselői magatartást. Egyrészt visszafogottabbá teszi a  szereplését, másrészt nem csupán 
az adott döntésre koncentrál, hanem „kifelé” beszél. Így a  tévéközvetítésnek vannak előnyei és 
hátrányai egyaránt, viszont kétségtelen tény, hogy ezáltal biztosítható leginkább és legszélesebb 
körben a nyilvánosság.

Természetesen vannak olyan ügyek, amelyek esetében a nyilvánossághoz fűződő társadalmi 
érdeket felülír más, ugyancsak fontos érdek. A zárt ülés tartása a törvény által szigorúan korlátozott 
és mindenképpen kivételes lehetőség. 

A törvény értelmében a képviselő-testület kötelező jelleggel zárt ülést tart:
• választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi 

eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Ezekben az esetekben 
akkor is zárt ülést kell tartani, ha csak az egyik érintett kéri, míg a többi belegyezik a nyilvános 
ülésbe;

• önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor; 
• vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Ez utóbbi két ügytípusnál a  tör-

vény hozó úgy ítélte meg, hogy a személyiségi jog védelme erősebb, mint a nyilvánossághoz 
fűződő társadalmi igény, ezért ezekben az esetekben függetlenül az érintett szándékától zárt 
ülést kell tartani.

elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti az ülést. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség 
egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület összehívásával 
és vezetésével kapcsolatos elnöki feladatokat többnyire a  korelnök látja el. A  képviselő-testület 
üléseit általában az elfogadott munkaterve szerint tartja.

Az ülést össze kell hívni a  települési képviselők egynegyedének vagy a  képviselő-testület 
bármely bizottságának az indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell a tárgyalásra javasolt 
napirendet, valamint a rendkívüli ülés összehívásának legfontosabb indokait. 

Rendkívüli ülést a polgármester is összehívhat, amennyiben olyan halaszthatatlan ügyről van 
szó, amelyben való döntés nem várhat a munkatervben rögzített rendes ülés időpontjáig.

Az ülés meghívóját az írásos előterjesztésekkel együtt a képviselők, valamint a tanácskozási 
joggal meghívottak részére az ülés időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kézbesíteni kell. 
A rendkívüli ülésre szóló meghívót – lehetőség szerint az írásos előterjesztéssel együtt – az ülés 
időpontját megelőzően legalább három nappal ki kell küldeni. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 
a képviselő-testület rövid úton (az SZMSZ-ben szabályozott formában: szóban, telefonon, illetve 
e-mailben) is összehívható. Ebben az esetben az előterjesztés szóbeli is lehet, illetve bármilyen 
értesítési mód igénybe vehető, a sürgősség okát azonban a képviselőkkel közölni kell. 

A képviselő-testület üléseinek helyét, időpontját és a  tárgyalandó napirendeket a  helyben 
szokásos módon az ülés előtt közzé kell tenni. A képviselő-testületi meghívót, valamint a nyilvános 
tárgyalási előterjesztéseket a  kiküldés időpontjában lehetőleg meg kell jeleníteni a  települési 
önkormányzat honlapján. A meghívónak tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, idejét, az ülés jellegét, 
b) a javasolt napirendet és azok előterjesztőit.

A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt: az alpolgármester, 
amennyiben nem képviselő-testületi tag, a jegyző (jegyző javaslatára az aljegyző és a hivatal belső 
munkaszervezeteinek vezetői), az adott napirendek előadói (amennyiben azok nem képviselők), 
a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei, továbbá azok, akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé 
teszi, valamint akiknek a  meghívását a  polgármester – esetenként a  bizottság(ok) javaslatára – 
az egyes napirendek tárgyalásához indokoltnak tartja.  

3.1.1.2.3 Az előterjesztés

A képviselő-testületi ülésre kerülő előterjesztésekkel kapcsolatban a  törvény nem tartalmaz 
részletes szabályokat és korlátokat, így lényegében az SZMSZ szabályozása irányadó az egyes 
önkormányzatok tekintetében. Az adott önkormányzat jellemzői és a  kialakult szokások 
befolyásolják többnyire az előterjesztésekkel kapcsolatos elvárásokat.

Értelemszerűen a  legtöbb előterjesztés gazdája a  polgármester, mivel az egyes eldöntendő 
kérdésben a legtöbb információval rendelkezik, valamint közvetlenül segíti előterjesztői munkáját 
az irányításával működő hivatal. 

Nagyon fontos, hogy az előterjesztés megfelelően segítse a képviselőt döntése kialakításában, 
azaz kellő információt nyújtson a döntést igénylő helyzetről, a lehetséges döntési alternatívákról, 
azok előnyeiről és hátrányairól, valamint fogalmazza meg egyértelműen a  döntési javaslatot, 
javaslatokat. Ugyanakkor az előterjesztés feleljen meg formai követelményeknek is, azaz áttekinthető 
legyen, terjedelme és mellékletei is segítsék a  képviselő tájékoztatását. Miután a  papíros alapú 
előterjesztések mellett egyre jobban elterjedt az elektronikus úton küldött előterjesztések rendszere, 
így fenn áll a veszélye, hogy az előterjesztések túlzott mértékű információt zúdítanak a képviselőkre, 
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• a vitában a hozzászólások időtartamát – amennyiben szabályozva van – betartatja, 
• szükség esetén rendre utasítja, vagy a  hallgatóság soraiból kiutasítja azt, aki az üléshez 

méltatlan magatartást tanúsít, 
• igény szerint tárgyalási szünetet rendel el, 
• javaslatot tesz napirendek együtt történő tárgyalására, illetve a hosszúra nyúlt vita lezárására, 
• a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti, hogy térjen a tárgyra, ismételt felszólítás ered mény-

telensége esetén megvonja a szót, 
• olyan rendzavarás esetén, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést meg ha-

tá rozott időre félbeszakítja, vagy berekeszti. 

Fontos, hogy a képviselő-testület ülése és annak vezetése alkalmas legyen a demokratikus döntés 
kialakítására, meghozatalára, ugyanakkor megfelelő minőségű előterjesztés és előzetes bizottsági 
véleményalkotás után kellő időt fordítsanak az egyes napirendek tárgyalására. Ennek elengedhetetlen 
feltétele, hogy a képviselő felkészülten jöjjön az ülésre, és ne ott, a vitában elhangzottak alapján 
„ismerkedjen” az előterjesztéssel.

3.1.1.2.6 A döntéshozatal szabályai

A jelenlegi szabályok szerint a képviselő-testületi döntés meghozatalához kétféle mértékű szavazati 
arány szükséges. 

• Az egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a  jelenlevő települési képviselők több 
mint a  felének igen szavazata szükséges. Például egy 2000 lakosú település esetén a  pol-
gár mes terrel együtt 7 fős a testület. A határozatképességhez 4 fő jelenléte szükséges, és az 
egyszerű többséghez elegendő 3 fő egybehangzó szavazata. A testületi határozatok túlnyomó 
többségénél az egyszerű többség elegendő.

• A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata 
szükséges. Az előző példával élve ebben az esetben nem csupán a  ha tá ro zat ké pességhez 
szükséges, hogy 4 fő jelen legyen, hanem a döntéshez is 4 fő egybehangzó szavazata szük-
séges. Minősített többség szükséges az önkormányzati rendeletalkotáshoz, a  képviselő-
tes tület szervezetének kialakításához, működésének meghatározásához, a  hatáskörébe 
utalt választáshoz, kinevezéshez és megbízáshoz, önkormányzati társulás létrehozásához, 
társuláshoz, érdek-képviseleti szervezethez való csatlakozáshoz, külföldi önkormányzattal 
való együttműködésről szóló megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez 
való csatlakozáshoz, intézmény alapításához, továbbá az SZMSZ-ben meghatározott ügyek 
eldöntéséhez, a képviselő kizárásához, valamint a saját jogon történő zárt ülés elrendeléséhez.  

Joghatását tekintve is kétféle döntést hozhat a képviselő-testület. 
• Egyrészt a  képviselő-testület a  törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati 
rendeletet alkot. Az önkormányzati rendelet helyi jogszabály, és kötelező annak betartása 
az adott településen, illetve az érintettek körében, ezért elfogadásához minősített többség 
szükséges. Mivel az önkormányzati rendelet jogszabály, ezért a képviselő-testület hivatalos 
lapjában, illetőleg a  helyben szokásos – az SZMSZ-ben meghatározott – módon ki kell 
hirdetni, hogy a  polgárok megismerhessék, előírásait betartsák és alkalmazzák. A  helyi 

A törvény értelmében zárt ülést rendelhet el a képviselő-testület a vagyonával való rendelkezés 
és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Ebben az 
esetben a tulajdonosi jog védelme érdekében teszi lehetővé a törvény, hogy a testület mérlegelése 
alapján az adott ügyet zárt ülésen tárgyalja. Vannak, akik a közérdek védelme érdekében ezekben 
az ügyekben nem engednék meg, hogy a  testület zárt ülést rendeljen el. Ezzel szemben nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy amennyiben a  testület közvagyon tulajdonosaként nyilvánosan 
dönt, kiszolgáltatottá válhat az üzleti partnerével szemben, melynek következtében az optimálisan 
elérhető eredményhez képest éppen a köz érdekét nem kielégítő döntés születne. A vitatott kérdésről 
az Alkotmánybíróság fog dönteni.

A zárt ülésen a  képviselő-testület tagjai, a  külsős alpolgármester, a  kisebbségi szószóló és 
a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. A törvény előírhatja, mely 
esetben kötelező az érintett meghívása. Ugyanakkor a nyilvánosságot biztosító körülmény, hogy 
a zárt ülésen hozott döntést is minden esetben nyilvánosságra kell hozni. A képviselő-testület zárt 
üléséről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet nem lehet nyilvánossá tenni.

A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza, vagyis nyilvános, 
hogy a képviselő az adott kérdésben hogyan szavazott. Amennyiben nem kézfelemeléssel történik 
a  szavazás, hanem szavazógéppel, abban az esetben is nyilvánossá kell tenni, hogy ki hogyan 
szavazott. A  képviselő-testület mindazon ügyekben titkos szavazást tarthat, amelyekben zárt 
ülésre sor kerülhet. A titkos szavazás elrendeléséről a testület többségi szavazattal dönt.

3.1.1.2.5 A képviselő-testületi ülés határozatképessége és vezetése

A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele 
jelen van. A  határozatképesség számításába a  polgármester is beleértendő. A  határozatképesség 
meglétét az ülés vezetőjének mindvégig figyelemmel kell kísérnie.

A polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az SZMSZ kötelező 
rendelkezése szerinti személy (korelnök vagy kijelölt bizottság elnöke) vezeti az ülést. Az ülés 
vezetése során törekedni kell arra, hogy a  tervezett napirendek megtárgyalására és a  döntés 
kialakítására kellő idő álljon rendelkezésre, ugyanakkor ütemesen történjen az ülésezés. 

A polgármesternek, illetve az ülés vezetőjének a tevékenységét e tekintetben is az SZMSZ-ben 
kell rögzíteni. Fontos, hogy az ülésvezetés jól felépített legyen, biztosítsa a döntés során a képviselők 
szabadságát és segítse a felelős döntést, ugyanakkor korlátozza az indokolatlan időhúzást és tartsa 
fenn a rendet. Ennek megfelelően az ülés vezetője: 

• megnyitja (berekeszti) az ülést és megállapítja (folyamatosan figyelemmel kíséri) a ha tá ro zat-
képességet,

• előterjeszti a napirendi javaslatokat, tájékoztatást ad az előző ülést követően történt fontosabb 
intézkedésekről,  

• napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a  vitát, összefoglalja a  döntési kérdéskört, 
tisztázza a  döntési helyzet egyértelműségét, szavazásra bocsátja a  határozati javaslatokat 
és ki hir deti az elfogadott határozatokat, 

• biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását, a képviselők interpellációs jogának gya kor-
lását, 

• a hozzászóláskor megadja, illetve – az SZMSZ által szabályozott esetekben – megtagadja, 
meg vonja a szót, 
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Az önfeloszlatás mindenképpen az együttműködés kudarcát jelenti, aminek következtében 
valamennyi érintett felelőssége fenn áll. Az önfeloszlatás miatti időközi választás költségét az 
önkormányzat viseli.

A képviselő-testület ugyan a  helyi hatalom letéteményese, tevékenységét azonban 
alkotmányos keretek között köteles végezni. Amennyiben a  helyi képviselő-testület működése 
ellentétes az alkotmánnyal (nem látja el a törvényben rá rótt feladatait, nem gyakorolja megfelelően 
hatásköreit) azt az Országgyűlés a  kormánynak – az Alkotmánybíróság véleményének kikérése 
után előterjesztett – javaslatára feloszlatja. Ha az Országgyűlés az önkormányzati képviselő-tes-
tületet feloszlatja, egyidejűleg három hónapon belüli időpontra kitűzi az időközi választást. 
Az Országgyűlés a feloszlatásról a soron következő ülésén határoz. E napirend tárgyalására meg 
kell hívni az érintett önkormányzat polgármesterét. A  polgármester jogosult a  feloszlatásra vo-
natkozó javaslattal kapcsolatban a képviselő-testület álláspontját a határozathozatal előtt ismertetni. 
Az elmúlt húsz esztendő során volt kormányzati kezdeményezés a feloszlatásra, viszont végső soron 
helyben, önfeloszlatással oldódtak meg a konfliktusok.

3.1.2 A közmeghallgatás

A törvény 1990 óta kötelező jelleggel írja elő a képviselő-testületeknek, hogy évente legalább 
egy alkalommal közmeghallgatást tartsanak. A  közmeghallgatás során a  választópolgárok és 
a helyi szervezetek a közérdekű kérdéseiket a képviselőtestületnek tehetik fel, és mondhatják el ja-
vas lataikat. Így azok nem az egyes képviselők, tisztségviselők és az apparátus útján jutnak el a tes-
tü lethez, hanem közvetlenül. 

A képviselő-testületek az SZMSZ-ükben részletes szabályokat állapítanak meg a közmeghallgatás 
megtartásának előkészítésére, lebonyolítására. Sok helyen éri kritika a polgármestereket és 
képviselő-testületeket, hogy nem törekszenek a közmeghallgatások nyilvánosságára, így nincs idő 
és mód felkészülni a lakosságnak és a társadalmi szervezeteknek erre a fórumra. Évente legalább 
egy alkalommal kötelező a közmeghallgatás, de a helyi elhatározás alapján többször is tartható. 
Természetesen más lakossági fórum is összehívható, amelyen a választópolgárok és civil szervezeteik 
a  közérdekű kérdéseiket, javaslataikat elmondhatják. Ezektől a  közmeghallgatás annyiban tér 
el, hogy a közmeghallgatás képviselő-testületi ülés keretében történik, vagyis azon a testület 
tagjainak határozatképes számban meg kell jelenni, és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Külön hangsúlyozza a törvény, hogy a közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. Ennek módját 
az SZMSZ-ben határozzák meg. Ma már az önkormányzatok többsége a helyben szokásos formákon 
(hirdetőtábla, helyi újság) túl a települési önkormányzat honlapján is közzéteszi a közmeghallgatás 
helyét, idejét és témáját. A törvény a közmeghallgatáson kötelező jelleggel a közérdekű kérdések, 
javaslatok meghallgatását általában írja elő. A képviselő-testület a szabályzatában előírhatja saját 
magára nézve, hogy meghatározott tárgykörökben, konkrét kérdésekben a  döntés előtt kikéri 
a  választópolgárok és a  civilszervezetek, egyéb érintett szerveződések véleményét és javaslatait. 
Ezáltal a lakosság igényei jobban érvényesülhetnek a feladatvállalás során, másrészt a megvalósítás 
módját illetően is hasznos segítséget, ötletet, támogatást kaphat a testület. A konkrét témakörben 
meghirdetett közmeghallgatás nem pótolja az általános közmeghallgatást, amelyet vagy más 
időpontra kell meghirdetni, vagy az adott közmeghallgatás második részében az általános – 
a  lakosság részéről felmerülő – közérdekű javaslatok, és kérdések megtételére kell lehetőséget 

önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes központi jogszabállyal. Az önkormányzati 
rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

• Másrészt a képviselő-testület döntését határozatba foglalja. A határozat alaki kelléke a végrehajtásért 
felelős és a végrehajtási határidő meghatározása, hiszen a határozattal elfogadott döntés többnyire 
az érintettek részéről aktív cselekvést feltételez, ezért fontos rögzíteni a  végrehajtás idejét és 
felelőseit. A határozat a lakosság számára nem tartalmazhat közvetlen kötelességet. A határozatban 
foglalt döntés áttételesen hat a lakosság egyes életviszonyaira, végrehajtásáról az önkormányzat 
tisztségviselői, illetve szervei gondoskodnak.

A képviselő-testület döntése nem csupán a választópolgárokat, hanem magát az egyes képviselőt 
is érintheti. Ezért fontos tisztázni a döntéshozatal során a képviselő helyzetét. A képviselő-testület 
döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a  hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. 
A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési 
képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. 
A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 

A képviselő a testületi döntés aktív résztvevője, vagyis szavazatával alakítja ki a testület döntését 
az előterjesztésben foglalt rendelettervezetről, illetve határozati javaslatról. A  képviselő a  döntés 
során általában háromféle szavazási mód közül választhat: igen (amikor támogatja), nem (amikor 
elutasítja), illetve tartózkodó (amikor udvariasan utasítja el a javaslatot). Név szerinti szavazás esetén 
tartózkodni nem lehet, egyébként is ez a fajta véleménykifejezési mód alapvetően nemnek tekinthető.

3.1.1.2.7 A testületi ülést követő feladatok

A képviselő-testület üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők 
és meghívottak nevét, a  tárgyalt napirendi pontokat, a  tanácskozás lényegét, a  szavazás számszerű 
eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyző-
köny vet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormány által rendeletben 
kijelölt államigazgatási szervnek.

A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe 
és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A közérdekű adat és 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

3.1.1.2.8 Az önfeloszlatás, a feloszlatás

A képviselő-testület tevékenysége többnyire az alakuló üléstől a következő általános önkormányzati 
választások napjáig tart. Előfordulhat azonban, hogy a testület összetétele miatt, vagy a képviselők 
egy része és a polgármester között kialakult ellentét következtében képtelen normálisan működni 
a képviselő-testület. Ebben az esetben kivételes eszközként lehetséges alkalmazni az önfeloszlatást, 
ugyanis a  képviselő-testület a  megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített 
többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló 
üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. 
A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, illetőleg az 
általános önkormányzati választásokat megelőző év október l. napját követően. 
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A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali 
kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket 
is elláthatnak.

3.1.5 A képviselő tevékenysége, összeférhetetlensége

A települési képviselő tevékenysége sokrétű. Egyrészt folyamatosan kapcsolatot tart a település la-
kói val, a civil szervezetekkel, az önkormányzati intézmények vezetőivel, munkatársaival, va la mint 
az önkormányzat életét befolyásoló egyéb szervezetekkel.

A képviselő köteles részt venni a  képviselő-testület ülésein, illetve amennyiben érintett, 
a bizottság, részönkormányzat munkájában. Tevékenységét elsődlegesen a közösség érdeke fi gye-
lem bevételével kell ellássa. Nagyon fontos, hogy a magán- és a közérdek elhatárolása megfelelően 
megtörténjen és egyértelműen érvényesüljenek az összeférhetetlenségi szabályok. 

A törvény értelmében önkormányzati képviselő nem lehet:
• központi államigazgatási szerv köztisztviselője, 
• a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője, továbbá annak a területi, helyi államigazgatási 

szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek 
tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed, 

• jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, továbbá ugyanannál az önkormányzatnál a képviselő-
testület hivatalának köztisztviselője, 

• a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének munkavállalója, 
• kuratóriumi tagság kivételével a  képviselő-testület által létrehozott közalapítvány ke ze-

lőszervének tisztségviselője,
• a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-

helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,
• az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tiszt ség vi se lője, 

igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a  társasággal mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),

• az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított 
gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, 
igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,

• helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, 
ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjat, más járandóságot – a költségtérítés kivételével – nem 
vehet fel az önkormányzat által létrehozott közalapítványban, közhasznú társaságban végzett 
tevékenységéért.

Az önkormányzati képviselő, a  képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja jogi 
képviselőként nem járhat el, és perbeli képviseletet – a törvényes képviselet kivételével – nem láthat 
el az önkormányzattal, annak intézményével, illetve a képviselő-testület hivatalával szemben.

Az önkormányzati képviselő szakmai vagy üzleti ügyben önkormányzati képviselői minőségére 
nem hivatkozhat, önkormányzati képviselői megbízatásának felhasználásával jogosulatlanul 
bizalmas információkat nem szerezhet, és nem használhat fel.

biztosítani. A közmeghallgatást mint testületi ülést a polgármester vezeti. A polgármester adja meg 
a szót a kérdések, javaslatok elmondására, valamint a válaszadásra. 

A nagyvárosi közmeghallgatások mellett a  tényleges lakossági vélemények megismerése 
érdekében gyakoriak a lakossági, városrészi fórumok, míg a községekben a falugyűlés intézménye 
továbbra is megmaradt, amely lényegesen kötetlenebb, mint a közmeghallgatás. 

A képviselő-testület az ötszáz lakoson aluli községben a  helyi népszavazást a  falugyűlés 
hatáskörébe utalhatja, azzal a  feltétellel, hogy a  falugyűlés döntése abban az esetben számít 
népszavazási döntésnek, ha a falugyűlésen a választópolgároknak több mint a fele jelen van.

Ezeknek a  fórumoknak az előkészítése, szervezése és lebonyolítása alapvetően tükrözi az 
önkormányzati vezetés viszonyát a  lakossághoz, a civil szférához és a közvéleményhez. Nagyon 
gyakran előfordul, hogy a  fórumokon kevesebb az érdeklődő polgár, mint a  hivatalos személy. 
Ugyanakkor a civil szervezetek növekvő aktivitása figyelhető meg mind a közmeghallgatásokon, 
mind az egyéb lakossági fórumokon. 

3.1.3 A képviselő-testület bizottságai működése 

Mint láttuk, a képviselő-testület akkor tudja legjobban gyakorolni szerepét, hatáskörét, ha meg fe-
lelő munkamegosztást alakít ki a szerveivel. Így lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület dön-
tési jogot adjon bizottságainak, sőt önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg 
bizottságának, ugyanakkor a bizottság döntését felülvizsgálhatja. 

A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó sza-
bályokat kell értelemszerűen alkalmazni. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek 
a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. 
A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. 

A bizottság alapvetően a  képviselő-testület ülésrendje figyelembevételével tartja meg üléseit. 
A  bizottságot annak elnöke hívja össze, viszont a  bizottságot a  polgármester indítványára össze 
kell hívni. A bizottságnak jelentős szerepe lehet a döntés-előkészítésben azáltal, hogy a képviselők 
közvetlenebbül és mélyebben megismerkedhetnek a döntési javaslatokkal összefüggő információkkal.

A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a kép vi-
selő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a kép-
viselő-testület a következő ülésén határoz. 

A bizottság a  feladatkörében ellenőrzi a  képviselő-testület hivatalának a  képviselő-testület 
döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal 
tevékenységében a  képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati 
érdek sérelmét, vagy a  szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a  polgármester intézkedését 
kezdeményezheti.

3.1.4 A településrészi önkormányzat működése

A településrészi önkormányzat működésére vonatkozó szabályok értelemszerűen azonosak 
a képviselő-testület működésére vonatkozókkal. A polgármester – hasonlóan a bizottságok esetéhez 
– a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását is felfüggesztheti, ha azt a képviselő-
testület határozatával ellentétesnek tartja, vagy ha megítélése szerint sérti az önkormányzat 
érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 
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• a kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, központi 
államigazgatási szerv köztisztviselője,

• a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának elnöke 
és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója,

• bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, 
• a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja,
• más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,
• más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja,
• a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője; annak a  területi, helyi államigazgatási 

szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek 
tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,

• jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője,
• a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója,
• a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági 

vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől 
kapja,

• aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság ön kor mány-
zati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, 
megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el,

• kuratóriumi tagság kivételével a  képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő 
szervének tisztségviselője,

• a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-
helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,

• az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztség vi se-
lője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a  társasággal 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezér-
igazgatója),

• az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gaz-
dasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, 
igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,

• helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, 
ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

A főállású polgármester a  tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom 
alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt – az ország-
gyűlési képviselői megbízatás kivételével – nem létesíthet. A  képviselő-testület hozzájárulása 
nélkül a  főállású polgármester nem lehet vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, 
igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelőbizottságának 
tagja, gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy 
vezető testületének, felügyelőbizottságnak tagja, valamint a  társasággal munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), szövetkezet 
tisztségviselője, alapítványkezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. 

Az önkormányzati képviselő a  vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles 
haladéktalanul bejelenteni a  polgármesternek. Az önkormányzati képviselő a  megbízólevelének 
átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő 
tudomására jutását követő harminc napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi 
okot megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani, és annak 
másolatát átadni a polgármesternek.

Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a megállapítását bárki kezdeményezheti 
a polgármesternél. A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést 
a  szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak adja át kivizsgálásra. 
A bizottság, ennek hiányában a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő 
ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon 
belül határozattal dönt az összeférhetetlenségről.

Az összeférhetetlenséget megállapító, illetve a képviselői megbízatás megszűnését kimondó 
képviselő-testületi határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti az érintett önkormányzati képviselő. 
A megyei bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

A felsorolt jogi összeférhetetlenség mellett szólni kell az ún. belső, vagy erkölcsi össze-
férhetetlenségről. Amennyiben az adott településen a politikai kultúra állapota nem eléggé fejlett, 
jelentős problémát okozhat, ha képviselővé választják a közalkalmazottakat, intézményvezetőket, 
akik egyrészt függenek a  képviselő-testülettől és a  polgármestertől, jegyzőtől, másrészt, mint 
testületi döntéshozók „feletteseivé” is válhatnak a tisztségviselőknek. A munkajogi, foglalkoztatási 
jellegű összeférhetetlenség ugyanúgy döntési zavart okozhat, mint a gazdasági jellegű. Addig is, 
amíg a törvény nem zárja ki mindazokat, akik tartós munkajogi, gazdasági függőségben vannak 
a  képviselő-testülettel és szerveivel, indokolt, hogy az érintettek az adott ügyekben a  közösség 
érdekében kellő önmérsékletet gyakoroljanak.

A korrupció elleni védekezés formájának tekinthető, hogy a képviselőnek (a vele közös ház-
tartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének) évente részletes va gyon nyi lat kozatot 
kell tennie. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre ki je lölt bizottság 
tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító 
adatok kivételével – nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba 
csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

3.1.6 A polgármester (alpolgármester) tevékenysége, összeférhetetlenség

A polgármester a település első számú vezetője és közszereplője. Tevékenysége összetett és sokrétű. 
A  polgármester az önkormányzat képviselője, a  település érdekképviselője, a  képviselő-testület 
elnöke, az önkormányzati hivatal irányítója, önkormányzati vezetőkkel (alpolgármester, jegyző) 
és intézményvezetőkkel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlója, veszélyhelyzetben a helyi 
védelmi bizottság elnöke. Felelőssége is sokrétű, ugyanakkor elsődlegesen a képviselő-testületnek 
tartozik számadással.

Annak érdekében, hogy sokrétű feladatát kizárólag a települése érdekében tudja gyakorolni, 
szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak rá. 
Így a polgármester nem lehet:

• köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos,
• az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője,
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• Harmadrészt, mint hivatalvezető a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiad má nyo-
zás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői 
tekintetében. A  kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a  vezetői megbízás 
visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a pol gár mes-
ter egyetértése szükséges.

A jegyző mint közigazgatási szakember fontos szerepet tölt be a  tekintetben is, hogy egyér-
telműen jelezze azokat a határokat és korlátokat, amelyek között a képviselő-testület működhet.

A jegyző és a képviselő-testület hivatala kiszolgálója a képviselőnek és polgármesternek, 
de nem kiszolgáltatottja. 

3.2 Együttműködési formák 

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, a képviselő-
testületek intézményei, társulásai feladatkörükben egymással, illetve más jogi személlyel és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel eseti és rendszeres kapcsolatot alakíthatnak 
ki, tanácskozásokat, közös rendezvényeket szervezhetnek tapasztalataik kölcsönös átadása, 
a  helyi sajátosságoknak megfelelő szervezeti megoldások, kulturális és egyéb feladataik 
hatékonyabb, eredményesebb és színvonalasabb ellátása, valamint a  lakosság önszerveződő 
közösségeivel, a társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel való hatékonyabb és szélesebb körű 
együttműködés érdekében. Az önkormányzatok egyedül, önmagukban nem képesek ellátni 
feladataikat, ezért is fontos, hogy sokszínű és sokrétű kapcsolati hálót alakítsanak ki. 

(A helyi társadalom és az önkormányzat szervei együttműködéséről, kölcsönhatásáról szól 
részletesen Pallai Katalin: Társadalmi részvétel című képviselői jegyzete.)

3.2.1 Lakossági fórumok  

Ahhoz, hogy az önkormányzati képviselők, a  tisztségviselők megfelelő kapcsolatot tudjanak 
kialakítani a  választópolgárokkal, különféle lakossági fórumokra és együttműködési formák 
kiépítésére van szükség. A  képviselőnek soha nem szabad elfelejtenie, hogy megbízatását 
a választópolgároktól kapta és nekik tartozik felelősséggel tevékenységéért, döntéseiért, mulasztásáért 
egyaránt. A folyamatos és megfelelően szervezett lakossági kapcsolat segíti a képviselőt döntései 
meghozatalában. 

3.2.2 Társulások  

Magyarországon a  helyi önkormányzatok egyik alapvető joga a  szabad társuláshoz való 
jog. A  társulások többféle csoportjával találkozhatunk, miközben a  szabályozás alapelvei 
azonosak. A  helyi önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a  kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 
írásbeli megállapodással hozhatnak létre társulást.

A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok 
felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Ha ennek a  polgármester nem 
tett eleget, bármely képviselő indítványára – a száznál kevesebb lakosú község kivételével a képviselők 
közül választott háromtagú bizottság javaslata alapján – a  képviselő-testület a  következő ülésén, 
legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül 
határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja 
az összeférhetetlenséget, illetőleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha e törvény ezt lehetővé teszi. 
A képviselő-testület határozatát az ülést követő munkanapon a polgármesternek kézbesíteni kell.

A polgármester az összeférhetetlenségét, illetőleg a  megbízatás megszűnését megállapító 
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fővárosi, megyei bíróságtól. A bíróság a kérelemről 
– annak beérkezésétől számított harminc napon belül – nem peres eljárásban, három hivatásos 
bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság a polgármestert, a keresettel megtámadott határozatot 
hozó képviselő-testület képviselőjét, illetőleg a kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság 
döntése ellen további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs. 

A közigazgatási hivatal a  fővárosi, megyei bíróságnál kezdeményezheti a  polgármester 
összeférhetetlenségének a  kimondását, ha a  képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről 
vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen – annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül – az 
érintett polgármester, illetve a közigazgatási hivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak 
beérkezésétől számított három napon belül a  másodfokú bíróság nem peres eljárásban, három 
hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyon nyi-
lat kozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése 
esetén a képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján – keresetet nyújthat be 
a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi bírósághoz 
a  polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a  polgármesternek e 
tisztségéből történő felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron kívül bírálja el. A bíróság eljárása 
során a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek nincs helye.

3.1.7 A jegyző és a hivatal 

A jegyző az önkormányzati hivatal vezetője és a helyi közigazgatás elsőszámú szakmai vezetője. 
A jegyző feladata szerteágazó: 

• Egyrészt ellátja az önkormányzattal és szerveivel kapcsolatos feladatait, így gondoskodik 
az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; tanácskozási joggal vesz 
részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén. A jegyző köteles jelezni 
a  képviselő-testületnek, a  bizottságnak és a  polgármesternek, ha a  döntésüknél jog sza-
bálysértést észlel. Segíti a polgármester munkáját, döntésre előkészíti a polgármester hatás-
körébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a  hatósági ügyekben, amelyeket 
a polgármester átad;

• Másrészt ellát államigazgatási ügyeket, amelyeket jogszabályok hatáskörébe utaltak.
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3.2.3 Körjegyzőség  

A magyar települési önkormányzati struktúra következtében jelentős az aránya (54%) az ezer 
lakosnál kisebb lakosságszámú települések aránya. 

A kistelepüléseken a közszolgáltatások, így köztük a közigazgatás helyben történő teljes körű 
biztosítása nem lehetséges, ezért az Ötv. az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással 
határos községek számára előírja, hogy az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget 
alakítsanak és tartsanak fenn. Ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet 
körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet. A körjegyzőség 
fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – eltérő megállapodás hiányában – 
a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 

Az előzőekben írt szabályozás azonban lehetővé teszi az ezernél kevesebb lakosú község 
képviselő-testülete számára is, hogy létrehozhat önálló hivatalt, ha a képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki. 

A működőképesség érdekében előírja a  törvény, hogy a körjegyzőséghez csatlakozni, abból 
kiválni a  naptári év első napjával lehet. A  döntést a  kiválásról és a  csatlakozásról legalább hat 
hónappal korábban kell meghozni. 

Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak meg. 
A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez a kör jegy-
zőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó 
döntése szükséges. A körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a képviselő-
testületek együttes ülésen határoznak. 

A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével 
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések 
előkészítését és végrehajtását. A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület 
ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. A körjegyző évente beszámol minden 
képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. 

A körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek – egyeztetett – SZMSZ-ében meghatározott 
gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben ügyfélfogadást tartani. Ezzel 
a  megoldással biztosítható, hogy a  személyes jelenlétet igénylő ügyfélkapcsolatok helyben, külön 
utazás nélkül is biztosítottak legyenek. Az elektronika elterjedésével és a jól szervezett e-közigazgatási 
rendszer kiépülésével a közigazgatási közszolgáltatások még szélesebb körben alkalmazhatóak. 

A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a  feladatok egyeztetését az érdekelt községek 
polgármesterei együttesen végzik.

3.3 Az önkormányzati jogok védelme

Az Alkotmány és az Ötv. szabályozása egyértelműen rögzíti, hogy az önkormányzat hatáskörének 
jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat 
az Alkotmánybírósághoz fordulhat, vagyis az önkormányzati jogokat a bíróság védi. Ugyanakkor 
az önkormányzati határozatok törvényessége tekintetében a  bíróság, míg az önkormányzati 
rendeletek ügyében az Alkotmánybíróság jogosult végső soron dönteni. Így jogi védelemben 
részesül az önkormányzat és szervei, valamint az önkormányzat alanyai egyaránt.

Az Ötv. szabályozása háromféle társulásra terjed ki:
• Hatósági igazgatási társulás, amelynek révén az érintett képviselő-testületek egyes 

államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű ügyintézésére hoznak létre hatósági igazgatási 
társulást. Ennek a formának a teljesebb változatával találkozhatunk a körjegyzőségek ke re-
tei ben, amelyről bővebben szólunk.

• Intézményi társulás keretében az érdekelt képviselő-testületek egy vagy több intézmény 
(iskola, óvoda, szociális és egészségügyi szervezet) közös alapításában, fenntartásában és 
fejlesztésében állapodnak meg. 

• Társult képviselő-testület alakítását két vagy több képviselő-testület határozhatja el. A társult 
képviselő-testület alakítása esetén a  képviselő-testületek részben vagy egészben egyesítik 
a  költségvetésüket, közös hivatalt tartanak fenn és intézményeiket közösen működtetik. 
Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az  egyes települések 
képviselő-testülete önállóan dönt. A  társult képviselő-testület alakuló ülé sén határozatba 
foglalja a  megalakulását, a  székhelyét, a  hozzá tartozó települések fel so rolását. A  társult 
képviselő-testület dönt a  szervezetéről, működési rendjéről. A  társult képviselő-testület 
ülését össze kell hívni bármely részt vevő település polgármesterének a kezdeményezésére. 
Társult testület alakítható úgy is, hogy az érdekelt települési képviselő-testületek a települések 
lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a települési képviselők közül.

A helyi önkormányzatok társulásainak kialakítását jelentősen segítette az e tárgyban megalkotott 
törvény,5 amelynek szabályai érvényesek az előzőekben nem nevesített társulások létrehozatalánál. 
A  szabályozás különösen az 1996-os területfejlesztési törvény hatására létrejött térségfejlesztési 
társulások kialakulásának rendjét segítette.

Jelentős változás történt a  társulási rendszerben a  2004-ben elindított új társulási forma 
bevezetésével, a  többcélú kistérségi társulások létrehozatalával.6 Ebben a  társulási formában 
nem egy vagy néhány település lép társulásra meghatározott közös feladatok ellátása érdekében, 
hanem a  törvényben lehatárolt kistérséget alkotó önkormányzatok komplex együttműködéséről 
van szó, beleértve a  területfejlesztést, az önkormányzati közszolgáltatásokat és a  közigazgatási 
feladatokat egyaránt. A  többcélú kistérségi társulásokban való részvétel és annak módja és 
mértéke az egyes képviselő-testületek döntésén múlik, viszont a rendszer kiépítésénél alkalmazott 
finanszírozási támogatás egyértelműen arra ösztönözte a  településeket, hogy vegyenek részt 
a közös feladatellátásban. Ennek a társulási formának az előnyeit használni szükséges, míg a nem 
működőképes megoldásokon változtatni kell.

A társulások előnye, hogy megfelelő megalapozás és egyeztetés alapján az önállóan nehezen, 
vagy nem ellátható feladatokat közösen látnak el, amelynek következtében növekszik az ellátás 
hatékonysága és biztonsága egyaránt. Fontos, hogy a  társulást alkotó települések mindegyike 
számára előnyt jelentsen az együttműködés, mindegyik szereplő nyertese legyen a közös munkának.

(Az önkormányzatok különféle közszolgáltatási együttműködéséről szól részletesen Dicső 
László: A helyi közszolgáltatások szervezése című képviselői jegyzete.)

5  Lásd: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt.
6  Lásd: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt.
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A KÉPVISELŐK KÉPZÉSE PROGRAM KIADVÁNYAINAK SZERZŐIRŐL

Atkári János 

Jelenleg a  Pénzügykutató Zrt. önkormányzati igazgatója. 1991 és 2006 között a  Fővárosi 
Önkormányzatnál dolgozott, előbb sajtófőnökként, majd kabinetfőnökként, 1994-től főpolgármester-
helyettesként. 2004-ig az önkormányzat gazdálkodásáért felelős első főpolgármester-helyettes volt.

Dicső László

Végzettségét tekintve okleveles mezőgazdasági gépész üzemmérnök, igazgatásszervező, 
humánszervező, térségi és vállalkozásfejlesztési menedzser, önkormányzati gazdaságszervező.

Pályája kezdetén tíz éven át mezőgazdasági repülőgép-vezetőként dolgozott. Az önkormányzatok 
megalakulásától, 1990-től Alsómocsolád község polgármestereként tevékenykedik. Speciális 
területe: önkormányzatok működése, vidékfejlesztés, LEADER, civil kapcsolatok.

Polgármesteri tevékenysége mellett több érdek-képviseleti, szakmai, szakmai és civil szervezet 
munkájában részt vesz. A Települési Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja, a Baranya 
megyei tagozat elnöke.  

Alsómocsolád község 2009-ben elnyerte az Ifjúságbarát Önkormányzat, valamint az 
Idősbarát Önkormányzat díjat. A „Magyarországi Falumegújítási Díj 2009” első helyezettje. Első 
díjazottként rész vehetett az európai falvak versenyében. Ebben a versenyben, melyben harminc 
európai településsel, illetve régióval kellett megméretnie magát, a II. kategóriában –ahol a komplex 
fejlesztési tevékenységet értékelték – első helyezést ért el.

Dr. Pallai Katalin

1990 óta dolgozik önkormányzati szakértőként és trénerként. Vezető szakértőként több 
önkormányzati reform, településpolitikai koncepció, helyi és térségi stratégia kidolgozásának 
szakértői csapatát vezette. A  kilencvenes évek közepe óta nemzetközi szervezetek és külföldi 
cégek megbízására külföldön is dolgozik. 12 országban szerzett tapasztalatot, és tréningjein 
még ennél is több ország szakembereit oktatja. Emellett rendszeresen tart egyetemi kurzusokat 
és előadásokat meghívott előadóként itthon és külföldön. A közpolitikai és stratégiai folyamatok 
mellett a  konfliktuskezelés a  szakterülete. Mediátorként a  települési és közösségi konfliktusok 
kezelésében szerzett gyakorlatot. Tevékenysége másik fő területe az önkormányzati döntéshozók és 
civil csoportok képzése és támogatása (coaching), valamint a sokszereplős társadalmi döntéshozási 
és konfliktuskezelési folyamatban részt vevő csoportok felkészítése. 

Sabján Katalin

A TÖOSZ nemzetközi titkára 1999 óta. Igazgatásszervezői diplomáját ekkor szerezte az 
Államigazgatási Főiskolán, majd 2002-ben a  Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi 
Főiskolai Karát elvégezve szerzett közgazdász diplomát Európai Unió szakirányon. Az 1700 
önkormányzatot tömörítő szervezetben a település- és területfejlesztés kiemelt szakterületei közé 

Az önkormányzatok szerves alkotórészei az államnak, ugyanakkor viszont nem egyszerű 
végrehajtói a  központi döntéseknek. Az önkormányzatiság sajátos autonómiájából adódóan 
megilleti a  képviselő-testületet, hogy a  központi állami szervekhez felterjesztéssel éljen. Így 
a képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét 
érintő bármely kérdésben – közvetlenül, vagy érdek-képviseleti szervezete útján – az  adott 
kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, és tájékoztatást, adatot, 
szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást kérhet, javaslatot tehet, intézkedés megtételét 
kezdeményezheti az általa irányított szerv működésével, illetőleg az általa kibocsátott jogszabállyal, 
jogi irányítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, 
kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását. A megkeresett szerv a megkeresésre 
harminc napon belül köteles érdemben válaszolni.

A társulási jog szabadságából adódóan a  helyi önkormányzatok az önkormányzati jogok 
és érdekek kollektív képviseletének, védelmének és érvényesülésének előmozdítása, valamint az 
önkormányzati működés fejlesztése céljából érdek-képviseleti szervezeteket hozhatnak létre. 
Magyarországos 1989–1991 között kialakult az önkormányzati érdekvédelem jelenlegi struktúrája.

Az Ötv. előírásának megfelelően az országos önkormányzati érdek-képviseleti szervezetek 
véleményét ki kell kérni az önkormányzatokat érintő jogszabályok és más állami döntések 
tervezeteivel kapcsolatban. Az érdek-képviseleti szervek álláspontjáról a  központi döntést hozó 
szervet tájékoztatni kell. Emellett kiemelten fontos, hogy miképpen tudják befolyásolni az 
önkormányzati érdekvédelmi szövetségek az éves költségvetést. Ezért is fontos az Ötv. előírása, 
mely szerint az országgyűlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel 
lefolytatott egyeztetés után, a véleményük figyelembevételével kell meghozni.

Ezen fontos szabályok és lehetőségek érvényesülése nem csupán a  központi hatalmon, 
hanem az önkormányzatokon is múlik, ugyanis, amennyiben erős együttműködés jön létre az 
önkormányzatok és az őket képviselő érdekszövetségek között, akkor lesz eredményes és hatékony 
igazán az önkormányzati jogok védelme.

JOGSZABÁLYOK:

1/ 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
2/  1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról
3/ 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
4/ 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
5/ 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
5/ 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
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tartozott, számos projekt menedzsere és kezdeményezés támogatója volt e téren a tagönkormányzatok 
között. Hazai tevékenységei közé tartozik az Európa Tanáccsal való együttműködésből adaptált 
Legjobb Önkormányzatok Gyakorlatok Programjának, az Önkormányzati Vezetést Támogató 
Program, valamint az Önkormányzati kapacitásépítési program norvég tapasztalatok alapján 
2009– 2010 című projektnek az igazgatása. Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusának titkára 2006 óta.

Varga Kristóf 

Jelenleg a Nyílt Társadalom Intézet Alapítványnál dolgozik helyi gazdaságfejlesztés és társadalmi 
részvétel programokon Délkelet-Ázsiában és Nyugat-Afrikában. 1998 és 2006 között a Fővárosi 
Közgyűlés tagja, ahol költségvetési kérdésekkel, informatikával és kultúrával foglalkozott. Hat éven 
át volt tagja az Európa Tanács önkormányzati kamarájának. Diplomáját közpolitikai elemzőként 
szerezte a Johns Hopkins Egyetemen az Egyesült Államokban. 

Dr. Weinek Leonárd

Agrártudományi, közgazdaság-tudományi és jogi területeken szerzett hazai és nemzetközi 
diplomákat, ágazati tervezés témában egyetemi doktori fokozatot kapott. A  tőkepiaci és 
vállalatfinanszírozási területen gyűjtött tapasztalatok mellett szervezetfejlesztési és vállalati tréning 
piacon is tevékenykedett. 2006 és 2010 között Zugló polgármestere.

Dr. Zongor Gábor

Jelenleg a  Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára. Közigazgatási jogász, 
önkormányzati érdekvédő. 1977-től járási, majd megyei tanácsigazgatásban dolgozott. 1990 és 1998 
között a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke. 1998-tól 1999-ig országgyűlési 
képviselő. A  Comitatus önkormányzati szemle alapító szerkesztőbizottsági elnöke, több könyv 
szerzője és szerkesztője.
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