
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a „Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. 39. §-a
szerint:
„(1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-
jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt:
hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az
önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. (…)”

Magyarország Kormánya ”a veszélyhelyzet kihirdetéséről” szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely érinti, de nem függeszti fel a helyi
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését.

A Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idején a képviselő-testület hatáskörében a
polgármester jár el, a vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatáskörében
eljárva a polgármester veszi át, tartja nyilván és ellenőrzi. A polgármester ugyancsak az
Ügyrendi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva személyenként külön-külön
határozatokat hoz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. A bizottsági
határozatok meghozatala után a polgármester a képviselő-testület feladat- és hatáskörében
eljárva egy határozatot hoz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Fentieknek megfelelően az Ügyrendi Bizottság feladat-és hatáskörében eljárva
megvizsgáltam a leadott vagyonnyilatkozatokat, és megállapítottam, hogy a képviselők és a
bizottságok nem képviselő tagjai határidőben teljesítették vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségüket.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi Bizottság
feladat- és hatáskörében eljáró polgármester beszámolóját, mely szerint a képviselő-testület
tagjai, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

Gárdony, 2021. február 5.

Tóth István
polgármester

Készítette: Imre Viktória humánpolitikai referens


