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A napirendet nyilvános ülésen kell tráĺgyalni.
A d<jnté s e lfo gadásah o z e gy szeru szav azattöbb s é g s zük s é ge s.

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáItás és a diintés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A Magyarország helyi önkormányzatairő| szőlő 201I. évi CLXxXx. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) ľendelkezései alapjan a polgármesteľt, alpolgármesteľeket, illetve
valamennyi ĺjnkormanyzatiképviselőt megvźiasńásátől, majd eĺ követően minden év január
l-jétől sziímított harminc napon belül vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A tĺirvényi ľendelkezések értelmében a vagyonnyi|atkozat-tételre kĺjtelezett személy
vagyonnyilatkozatähoz csatolni kĺjteles a vele közös háztartźLsbaÍL élő hénas- vagy
élettáľsĺának, valamint gyermekének (a továbbiakban: hozzátartoző) a melléklet szerińti
vagyonnyilatkozatát.

A leadott vagyonnyilatkozatokat a Hivatal Szervezési és Képviselő Irodája nyilvántartásba
vette' amelynek alapjźn megállapítható, hogy vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos tĺirvényi
kötelezettségének a polgáľmestet, az alpolgĺĺľmesterek, illetve valamennyi önkormrínyzáti
képviselő hataľidőn belül, azaz20|5.januláľ 31-ig eleget tett.

Tájékoztatom továbbá a Tisńellt Bizottságot, hogy a tĺirvényi rendelkezések ételmében az
előző évre, azaz 2014. évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat a vagyonnyilatkozatok
nyilvantaĺtására, ellenőľzésérc, őruésére kijelölt bizottság a vagyonnyilJtkozatot benyújtó
személynek visszaadj a.

Fęntiekľe tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság fogadja e| az e|őterjesztésben foglalt
beszámolót, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket a 20L4. évi vagyonnyilatkozłok
visszaadása vonatkozásában.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|óteq eszté s tźr gy ában Ti s ztelt B izotts ág j o go s ult dönteni.

III. A diintés céljao pénzügyi hatása

A dĺlntésnek pénziigyi hatása nincs, pénziigyi feďezetetnem igényel.



IV. Jogszabályi ktiľny ezet

Az Möfu. 39. $ (1) bekezdése a|apján az ĺjnkormányzatĺ képviselő megvźiasztásźúő|, majđ eń.
követőęn minden év január 1-jétől számitoÍt 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kĺiteles
tenni. Az <inkoľmźnyzati képviselő saját vagyonnyilatkozatiíhoz csatolni köteles a vele közös
hánaĺtéĺsbanéIohazas- vagy éIetĺársának, valamint gyermekének vagyonnyi|atkozatát.
Az Mötv. 72. s e) bekezdése éľtelmében a polgfumesterre megfelelően alka|mazníkell az
önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyi|atkozat-téte|i szabá|yokat.

Az Mĺjtv. 79. s Q) bekezdés szerint a polgármester jogállásaľa vonatkoző szabá|yokat az
alpol gármesterre i s me gfelelően alkalmazni kell.

A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Mrĺködési Szabályzatárő| sző|ő 3612014.
(xI.06.) ĺinkormĺĺnyzati rendelet 7. számu mellékletének |.4.7. pontja szerint a
Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság e||átja az önkoľmányzati képviselők
vagyonnyilatkozatainak nyilvĺíntartásźnaL, kezelésével és őľzésével, a vagyonnyilatkozattal
kapc solato s elj árás lefolytatásával ös szefü g gĺĺ feladatokat.

Az Mötv' 39. $ (3) bekezdése éĺtelmében az ęIőző évľe vonatkozó vagyonrlyi|atkozatukat a
vagyonnyilatkozat-vizsgá|ő bizottság a vagyonnyi|atkozat tételre kĺjtelezett személynek
visszaadja.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźlrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat

. . . . . . /20I 5 . (02.09.). számu bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesterek, illetve valamennyi önkormányzati

képviselő 2015. évi vagyonny1|atkozat-tételi kĺitęlezettség teljesítésével kapcsolatos
beszámolót,

2. felkéľi a jegyzót, hogy tegye meg a sztikséges intézkedéseket a 2014. évi
vagyonnyil atkozatok visszaadása vonatkozásában.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 1 . pont esetében 2015 . februáľ 9 .; 2. pont esetében 2015 . február 1 6.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkésziti5jénekjavaslata a
kozzététe| módjĺíľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2015. február 2.

és Pénzügyi



rÉszÍrpľrp: SzpRvpzÉsl És KÉpvĺspl-ol Inooe Ĺ.u 9
LpÍnľa : PÁrra DÓRA, <Épvlspĺ-oI REFERENS (p,L'--
PÉNzÜcyl FEDEZETETIcÉxvpI-/NtMlqĘlYtl, IGaZoLAS: łL-.--{ lL-'-\

tÜi: ii'.': Ü 3.
BprpRĺpszrÉsRp łI-raI-ľĺłs : ĺŐvÁHacyľł:

ĺlj,li iĺ:Iii {l Ą.

A VÁRoSGAZoÁr<oo


