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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 02. 13.

Javaslat  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  elnökének  tájékoztatójának
elfogadására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 02. 11.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnöke
tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüket teljesítették-e.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: jogi és közgyűlési osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-155
Iktatószám: 5244/2020

Előkészítő aláírása:
Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 02.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatójának elfogadására a

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1)-(3)
bekezdése a következőkről rendelkezik:

„39.  §  (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.”

Az SZMSZ a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottságot jelölte ki.

Az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság elnökeként  tájékoztatom a közgyűlést,  hogy a
törvényben  előírt  határidőig,  2020.  január  30-ig  valamennyi  önkormányzati  képviselő
benyújtotta vagyonnyilatkozatát.

Kérem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottságot,  hogy  az  előterjesztést  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítani szíveskedjen.

Az előterjesztést 2020. február 11-ei ülésén véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság. A bizottság véleményét a bizottságok elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé, melyet kérem,
hogy a közgyűlés elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2020. (II.13.) határozata  
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatójának elfogadásáról a

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság elnökének tájékoztatóját elfogadja és megállapítja, hogy a képviselő-testület
összes képviselője 2020. január 31-éig benyújtotta vagyonnyilatkozatát. 

Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2020. február 13.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke




