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2 .  N a p i r e n d  
E LŐT E R J E S Z T É S  

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. Önkormányzati képviselők eskü (fogadalom) tétele 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 19.§ (1) bekezdése, 
valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 
törvény (továbbiakban: Ökjt.) 1.§ (2) bekezdése értelmében a települési képviselő az alakuló ülésen, 
illetve a megválasztását követő ülésen – a polgármesterre irányadó szöveggel – esküt, vagy 
fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2007. (XI.27.) rendeletének (továbbiakban: SzMSz) 9.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az eskü 
szövegét a körjegyző olvassa elő. 
 
Az eskü szövege:  

„Én, ........................................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye/település/kerület) 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!) 
 
Az esküt követően a képviselőknek alá kell írni az esküokmányt. 
 
Az SzMSz 9.§ (2) bekezdése alapján az eskütételt követően a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja 
a megbízóleveleket a képviselők részére. 
 
 
2. Polgármester  eskü (fogadalom) tétele 
 
Az Ötv. 32.§, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1.§ (7) bekezdése alapján a polgármester a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. 
Az  SzMSz 9.§ (4) bekezdése alapján az eskü szövegét a körjegyző olvassa elő. 
 
Az esküt követően a polgármesternek alá kell írni az esküokmányt. 
 
Az SzMSz 9.§ (4) bekezdése alapján az eskütételt követően a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja 
a megbízólevelet a polgármester részére. 
 
 
3. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. 
törvény 62.§ (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven 
belül felülvizsgálják, megalkotják szervezeti és működési szabályzatukat. 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
7/2007. (XI.27.) rendelete elérhető Tolmács Község hivatalos honlapján ( www.tolmacs.hu), valamint 
az Önkormányzat hivatalában. 
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4. Vagyonnyilatkozat 
 
A hatályos szabályozások szerint az önkormányzati képviselő és a polgármester a megbízólevelének 
átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. 
 
 
5. Gazdasági program 
 
Az Ötv. 91.§-a értelmében az önkormányzat meghatározza gazdasági programját.  
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra 
szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok 
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési 
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó 
politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika 
célkitűzéseit. 
A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha 
az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, 
úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles 
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 
 
 
 
 
Tolmács, 2010. október 11. 
 Tisztelettel: 
 
  Torma Andrea 
  körjegyző 


