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1718-8/2014. 
 

Előterjesztés 
 

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

8.) napirendi pontjához 
 

 
Tárgy: Méltatlanságra vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete megszünteti az önkormányzati képviselőnek a megbízatását méltatlanság miatt a 
nemzetiségek jogairól szóló  2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 107. § (1) 
bekezdésében foglaltak esetén:  
 
 „Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése 
megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 
a)   akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll  

fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési 
halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi, 

b)   akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített 
követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági határozat szerinti helytállási 
kötelezettségét nem teljesítette, 

c)    akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
d)    aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett.” 
 
 
A képviselő-testület tagjai méltatlanságára vonatkozó szabályokat, a legfontosabb okokat az Njtv. 
107. § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint  tartalmazza: 
 
(2) bekezdés: „A képviselő köteles az (1) bekezdés b)-c) pontban foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől, 
illetve az (1) bekezdés a)-c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-
testületet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt. 
(3)  bekezdés: „A nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles 
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a 
továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló 
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni 
az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt 
követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel 
meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet, közgyűlést és a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt. 
(4)  bekezdés: „A méltatlansági eljárásra egyebekben az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell 
alkalmazni.” 

 
 



A fentiek alapján szükséges ezen előterjesztés 1. melléklete tartalommal a méltatlanságra 
vonatkozó nyilatkozat kitöltése, melyben a képviselő, elnök, elnökhelyettes nyilatkozik, hogy a 
méltatlanság esetei jelenleg nem relevánsak az ő esetében. 
 
Az Njtv. 102. § (1) bekezdése d) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása 
megszűnik a méltatlanság megállapításával. 
Az Njtv. 108. § (1) bekezdése f) pontja szerint az elnök megbízatása megszűnik az méltatlanság 
megállapításával. 
Az Njtv. 108. § (9) bekezdése értelmében a méltatlanságra vonatkozó rendelkezéseket az 
elnökhelyettesre is alkalmazni kell. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a méltatlanság kimondásával 
megszűnik a képviselő, 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. 
 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
          Kató Pálné 
             jegyző 



...../2014. előterjesztés 1. melléklete 
 

Nyilatkozat 
 
Alulírott, ...................................................................... (név) ...................................................................... 
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a nemzetiségek jogairól 
szóló  2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 107. § -ban foglalt- alábbiakban felsorolt 
- esetekről szóló tájékoztatót tudomásul vettem. 
 
Njtv. 107. § (1)  
 „Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése 
megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

a)  akinek   az   állammal   szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – 
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – 
részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően 
– nem rendezi, 

b)   akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem 
elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági határozat 
szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette, 

c)    akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
d)    aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett.” 

 
A képviselő-testület tagjai méltatlanságára vonatkozó szabályokat, a legfontosabb okokat 
az Njtv. 107. § (2)-(4) bekezdése tartalmazza: 
 
„ (2) A képviselő köteles az (1) bekezdés b)-c) pontban foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve az 
(1) bekezdés a)-c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, 
közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt. 
(3) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni 
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a 
továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló 
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni 
az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt 
követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel 
meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet, közgyűlést és a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt. 
(4) A méltatlansági eljárásra egyebekben az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell alkalmazni.” 
 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, 
a legfontosabb összeférhetetlenségi okokat a NJtv. 106 § (1) bekezdése 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 
makroprudenciális 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 ahelyi 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.” 
 
A ...../2014. sz. előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul vettem, az ahhoz 

kapcsolódóan büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozatom, hogy  

 

- szándékos bűncselekményt nem követtem el/elkövettem (aláhúzni a megfelelő részt) 

- az állammal szemben köztartozásom nem áll fenn/fenn áll (aláhúzni a megfelelő részt) 

- a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem 

elégített követelések felém nincsenek/vannak (aláhúzni a megfelelő részt) 

- a valóságnak megfelelő vagyonnyilatkozatot tettem  igen-nem (aláhúzni a megfelelő részt) 

 
 

Egyúttal nyilatkozom, hogy amennyiben összeférhetetlenségi, méltatlansági esetek felmerülnek 

azt haladéktalanul bejelentem az illetékes szerv felé.  

 

  
 
Csanytelek, 2014. október .... 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
Név 

     
      

      

      

      

      

  

 
 

 


