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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § 

(4) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc 

napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 

meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az 

adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap 

utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 

megtörténtét. 

 

Ugyanezen törvény 39. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 

megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon 

belül a törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 

önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint a melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatát. 
 

A vonatkozó jogszabályok értelmében a fenti szabályokat értelemszerűen alkalmazni 

kell a bizottságok nem képviselő tagjaira is. 

 

A képviselő-testület 2014. október 22-i ülésén megalkotott szervezeti és működési 

szabályzatában úgy rendelkezett, hogy képviselő-testület jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottsága ellenőrzi a helyi képviselők tekintetében a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítését. A képviselői összeférhetetlenséggel vagy méltatlansággal kapcsolatos 

ügyekben szintén e bizottság rendelkezik hatáskörrel. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vagyonnyilatkozat-tételi, valamint 

az adatbázisba történő felvételi kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettségének 

minden képviselő és külső bizottsági tag határidőben eleget tett.  
 

 
 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t :  
 
 

A képviselő-testület – a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján 

– megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-

tételi, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kérelem 

benyújtására vonatkozó kötelezettségek teljesítéséről tájékoztatóját. 

 

 

 

K o m l ó, 2014. november 13. 

 

dr. Makra István Edéné 

a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 

elnöke 


