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A napirendet nyilvános ülésen kelltargyalni.
A đĺj nté s elfo gadás áh o z e gy szerú szav azatlobb s é g szük sé ge s.

Tisztelt Város gazdáIkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése

A Magyarcrszág helyi önkormányzatairőI szőLő 20I|. évi CLXXxx. torvény (a
továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapjan a polgármestert, alpolgármestereket, valamennyi
ĺinkoľmányzati képviselőt, továbbá a Képviselő-testiilet bizottsźąaínak nem képviselő tagsát

megsźiasztásátőI, mĄd ezt követően minden év januĺíľ l-jétől sztlmított harminc napon belül
vagyonnyilatkozat-tételikötelezettségterheli.

A törvényi rendelkezések éľtelmébęn a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közĺjs háztartásbarl éIő házas- vagy
élettarsának, valamint gyermekének (a továbbiakbaĺ: hozzátartoző) az Mĺĺtv. melléklete
szerinti vagyonnyi |atko zatát.

A leadott vagyonnyilatkozatokat a Jegyzói Kabinet Szęrvezési és Képviselő lrodája
nyilvántaľtásba vette, amelynek a|apján megállapítható, hogy vagyonnyi1atkozat-tétę|Ie|
kapcsolatos törvényi kötelezettségének a Képviselő-testiilet valamennyi képviselője, illetve a

Képviselő-testület bizoÍĺságainak ĺisszes nem képviselő tagja a megadott hatláridőn be|i|, azaz
2016. január 3l-ig eleget tett.

Tájékoztatom továbbá a Tiszteht Bizottságot, hogy a törvényi rendelkezések értelmében az
eLőző évre, azaz 2015' évľe vonatkozó vagyonnyilatkozatokat a vagyonnyilatkozatok
nyilvántartźsźxa, ellenőrzésére, őrzésére kijeIölt bízottság a vagyonnyi|atkozatot benyújtó
személynek vis szaadj a.

Fentiekľe tekintettel javaslom, hogy a Tisĺelt Bizottság fogadja e| az e|őteqesztésben foglalt
beszámolót, továbbá tegye meg a szfüséges intézkedéseket a 20|5. évi vagyonnyilatkozatok
visszaadása vonatkozásában.

II. A beterjesztés indoka

Az eIoterj e sztés tár gy áb an T isúęlt B i zott ság j o go sult dönteni.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntésnek pénziigyi hatásanincs, pénzugyífedezetet nem igényel.
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IV. Jogszabályi köľny ezet

Az Motv. 39. s (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasúásátőI, majđ ezt
követően minden év január l-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni. Az önkormźnyzati képviselő sajźú vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban éIőházas- vagy élettaľsának, valamint gyermekének vagyonnyi|atkozatźú.
Az Mötv. 72. s ę) bekezdése értelmében a polgármesterre megfelelőeĺ a|ka|mazni kell az
önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.

Az Mötv. 79. s Q) bekezdés szeľint a polgármesteľ jogállásara vonatkozó szabáIyokat az
alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

Az Mötv. 57. $ (1) bekezdése értelmében a nem ĺjnkormáĺyzati képviselő tag jogai és

kötelęzettségei a bizottsźĺg tilésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeivel.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési SzabályzatárőI szőIő 36/f0I4.
(xI.06.) ĺinkormányzati rendelet 7. száĺni mellékletének 1.4.7. pontja szerint a
YárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottsźry ellźtja az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozatainak nyilvántarttsźxal, kezelésével és őrzéséve|, a vagyonnyilatkozattaI
kapcsolato s elj árás lefolyatásával ö sszefü ggő felađatokat.

Az Motv. 39. $ (3) bekezdése értelmében az ęIóző évre vonatkoző vagyonnyilatkozatukat a
vagyornyilatkozat-vizsgá|ó bizottság a vagyoÍmyi|atkozat tételľe kötelezett személynek
visszaadja.

Kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy az alábbihatźłrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat

......12016. (II.08.). szźtmtYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźltozata..

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesteľek, valamennyi tinkormányzati
képviselő, továbbá a bizottságok nem képviselő tagjainak 2016. évi
vagyonnyil atkozat-tételi kĺjtelezettsége teljesítésével kapcsolatos beszámolót,

2. felkéri a jegyzot, hogy tegye meg a szĹikséges intézkedéseket a 2015. évi
vagyonnyilatkozatokvisszaađásavonaÍkozásában.

Felelős: jegyzó
Hatĺíridő: 1. pont esetében 2015. fębruár 8.;2. pont esetében 20ĺ5. február 15.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetí egység: Jegyzói Kabinet Szervezési és Képviselői
Iroda

A lakosság széles ktlľét éľintő döntések esetén az előterjesztés e|őkészítőj
kozzététeImődjáta: honlapon kozzé kell tenni

Pénzngyi Bizottság

Budapest, 2016. február 1.
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