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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás
kérése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző 
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

 Farkas Hajnalka ügyintéző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET ! 

A Helyi Választási Bizottság 68/2010. (X. 03.) HVB határozata alapján a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-ai választásán Tapolca Város 
Polgármestere Császár László lett.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2010. október 12-én megtartott 
alakuló ülésén Császár László polgármestertől dr. Kajtár György a Helyi Választási 
Bizottság elnöke az esküt kivette, polgármesteri jogait ettől a naptól gyakorolja.  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) és Ta-
polca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. 
(IV. 16.) Kt. rendelete alapján a polgármesternek az önkormányzati tevékenység ha-
tékonyságának biztosítása, valamint a gyors ügyintézés elősegítése érdekében ren-
delkeznie kell a helyettesítéséről. Erre vonatkozóan 2010. október 13. napján lépett 
hatályba az 1/2010. számú polgármesteri utasítás, mely szerint az általános helyettes
alpolgármester Sólyom Károly, aki emellett a Pénzügyi Iroda feladatkörébe, az Ön-
kormányzati és Gazdálkodási Iroda feladatkörébe (közművelődési és sportfeladatok 
kivételével) és az Észak – Balatoni Regionális Hulladék-kezelési Rendszerrel kapcso-
latos ügyekben jár el. Horváthné Németh Edit alpolgármester az Általános Igazgatási
Iroda feladatkörébe, az Okmányiroda feladatkörébe és a közművelődési, oktatási és 
sportfeladatok tekintetében látja el a helyettesítést. Tekintettel arra, hogy a polgár-
mester megválasztását követő 30 napon belül döntenie kell az alpolgármester/ek fel-
adatellátásának rendjéről, mellékelten az előterjesztéshez csatoljuk Polgármester Úr 
1/2010. számú polgármesteri utasítását tájékoztatás céljából. (A polgármesteri utasí-
tás az előterjesztés 1. számú melléklete). 
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Az Ötv. 33/A. § határozza meg a polgármesterrel kapcsolatban az összeférhetetlen-
ségi szabályokat.
Az Ötv. 33/A. (2) szerint „A főállású polgármester: 
a)  a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt -
az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet; 

b)  a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet 
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazga-

tóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizott-
ságának tagja,

bb)  gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgató-
ságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a 
társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogvi-
szonyban álló vezetője (vezérigazgatója),” 

Az Ötv. összeférhetetlenségi szabályainak egy része csak a főállású polgármesterre 
vonatkozik. Ezek alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester az or-
szággyűlési képviselői megbízatás kivételével nem létesíthet a tudományos, oktatói, 
lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételé-
vel egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt. A képviselő-testület hozzájárulása 
nélkül nem lehet vállalatnak:

- vezérigazgatója,
- vezérigazgató-helyettese,
- igazgatója,
- igazgatóhelyettese,
- igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja. 

Ugyancsak képviselő-testületi hozzájárulás kell ahhoz, hogy a főállású polgármester 
gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának 

vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője, illetve 
vezérigazgatója, szövetkezet tisztségviselője, vagy alapítvány kezelő szervezetének 
tagja, tisztségviselője legyen.  

Polgármester Úr megválasztását megelőzően a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 
Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségét töltötte be, melyet a továb-
biakban is be kíván tölteni. Ez a tisztség – tekintettel arra is, hogy Tapolca városában
is működik járó és fekvőbeteg ellátást biztosító intézmény – az egészségügyi szabá-
lyozás jelenlegi helyzetében rendkívül fontos. Így biztosítható, hogy a szabályozás
változásairól első kézből kaphatunk információkat, valamint gyakorlati tapasztalato-
kat szerezhetünk egy központi feladatokat ellátó intézmény vezetésében való részvé-
tellel. Erre való tekintettel Császár László polgármester úr bejelentette, hogy vele
szemben a Képviselő – testület hozzájárulásával feloldható összeférhetetlenségi ok 
áll fenn, melynek megszüntetéséhez kéri a Képviselő – testület hozzájárulását (Pol-
gármester úr kérelme az előterjesztés 2. számú melléklete). 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hozzájárulást az elnöki teendők ellátá-
sához megadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Császár László Tapolca Város Pol-
gármestereként a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztsé-
gét megválasztását követően is betöltse. 

T a p o l c a, 2010. október 20.

Sólyom Károly
alpolgármester






