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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  az  önkormányzati  képviselők  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettsége
teljesítéséről szóló döntés elfogadására

Előadó: Dr. Petánszki Lajos aljegyző
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző

Véleményező bizottság: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: Az önkormányzati  képviselők  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége teljesítésének határideje  2021.  január  31.  napján lejárt.  A kötelezettség
teljesítéséről határozattal kell dönteni.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közgyűlési Osztály Iktatószám: 5517/2021
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 544-155
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről

szóló döntés elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

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. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a bizottság
e hatáskörét T. Polgármester Úr gyakorolta, vette át a képviselői vagyonnyilatkozatokat és
hozott  határozatot  minden  képviselő  esetében  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség
teljesítéséről. A bizottsági határozatok meghozatala után T. Polgármester Úrnak a közgyűlés
feladat-  és  hatáskörében  eljárva  egy  határozatot  kell  hoznia  a  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítéséről.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2021. (II....) határozata  
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről

szóló döntés elfogadásáról



Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről  és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere megállapítja, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  összes  tagja  2021.  január  31-éig  benyújtotta
vagyonnyilatkozatát, mellyel vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesítette.

Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2021. február 18.

Tisztelettel:

Dr. Petánszki Lajos
aljegyző




