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Előterjesztés 
 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésének  

7.) napirendi pontjához 
 

 
Tárgy: Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló  2011. évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 106. § (4) bekezdése értelmében az elnök az 
összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc 
napon belül köteles megszüntetni a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, a 
legfontosabb összeférhetetlenségi okokat a NJtv. 106 § (1) bekezdése az alábbi szereint 
tartalmazza: 
„Nem lehet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke: a köztársasági elnök, az 
Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és 
számvevője, állami vezető, központi államigazgatási szerv kormánytisztviselője, köztisztviselője, a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi tag, 
továbbá a Magyar Nemzeti Bank fizetési, elszámolási, és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, a 
makro prudenciális politika kialakításával, a szanálási hatósági feladatok ellátásával és a pénzügyi közvetítő 
rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatköréhez kapcsolódó feladatot ellátó alkalmazottja, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és kormánytisztviselője, a területi, helyi államigazgatási szervnek az a 
köztisztviselője, akinek feladatkörébe az adott települési, területi nemzetiségi önkormányzatot érintő ügyek 
tartoznak, és illetékessége a helyi nemzetiségi önkormányzatra kiterjed, a területileg illetékes helyi önkormányzat 
jegyzője, körjegyzője, főjegyzője, polgármesteri vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, bíró, 
ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének tagja, 
az, aki ugyanannál a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a helyi nemzetiségi önkormányzat által létesített vagy 
fenntartott intézmény,gazdasági társaság vezetője, vezető tisztségviselője és a (10) bekezdésben foglalt kivétellel más 
nemzetiségi önkormányzat elnöke.” 
 
Az Njtv. 106. § (4)-(5) bekezdése határozza meg az összeférhetetlenség miatti mandátum 
megszüntetés módját az alábbiak szerint: 
(4) bekezdés: „Amennyiben a külön jogszabály szerint nem lehetséges az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 
jogviszony megszüntetése, az elnök a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által megerősített 
nyilatkozatát a képviselő-testület, közgyűlés elé terjeszti és egyidejűleg 
megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. 
(5) bekezdés: „Ha az elnök a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely képviselő 
indítványára a képviselő-testület, közgyűlés a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 
kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 

 
 



körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az ülést követő 
munkanapon az elnöknek és a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kézbesíteni kell.” 
 

Az Njtv. 102. § (1) bekezdése c) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő 

megbízatása megszűnik az összeférhetetlenségének kimondásával. 
Az Njtv. 108. § (1) bekezdése e) pontja szerint az elnök megbízatása megszűnik az 
összeférhetetlenség kimondásával. 
Az Njtv. 108. § (9) bekezdése értelmében az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az 
elnökhelyettesre is alkalmazni kell. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az összeférhetetlenség Képviselő-
testület általi (határozatba foglalt) kimondásával megszűnik a képviselő, az elnök, 
elnökhelyettes tisztsége. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom az előterjesztésben foglaltak változtatás és határozathozatal nélküli tudomásulvételét. 
 
 
 
C s a n y t e l e k , 2014. október 18. 
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