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ELŐ TERJESZTÉS 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2020.  február  24-i  ülésére 

Tárgy: Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvétel teljesítéséről 
Előterjesztő: Sátly Balázs Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Készítette: Czira Éva Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján a polgármestert, alpolgármestereket, valamennyi 
önkormányzati képviselőt megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 
számított harminc napon belül vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. 

A  Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagját nemcsak a törvény szerinti 
képviselővel azonos jogok illetik, hanem azonos kötelezettségek is terhelik. Ezt támasztják alá 
az Mötv. 40.§-ában a nem képviselő bizottsági tagokkal kapcsolatosan az összeférhetetlenség, 
a méltatlanság, a díjazás tekintetében írt, a képviselővel azonos kötelezettek és jogok, 
amelyek szorosan összefüggnek a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel. 

A  törvényi rendelkezések értelmében a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének (a továbbiakban: hozzátartozó) az Mötv. melléklete 
szerinti vagyonnyilatkozatát. 

A  Mötv.  39.  §  (2)  bekezdése értelmében a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - 
annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem 
gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

A  leadott vagyonnyilatkozatokat a Jegyzői Kabinet Szervezési Irodája nyilvántartásba vette, 
amelynek alapján megállapítható, hogy vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos törvényi 
kötelezettségének a Képviselő-testület valamennyi képviselője, illetve a Képviselő-testület 
bizottságainak nem képviselő tagjai határidőn belül eleget tettek. 

Az Mötv.  38.  §  (4)  bekezdése, a  72.  §  (4)  bekezdése szerint a képviselőnek, polgármesternek 
a megválasztását követő, igazoltan kérelmeznie kell felvételét az adózás rendjéről szóló  2017. 
évi CL. törvény  260.  §-ában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.  A 
Képviselő-testület valamennyi képviselője, illetve a Képviselő-testület bizottságainak nem 
képviselő tagjai a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételüket kérelmezték. 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság fogadja el az előterjesztésben foglalt 
beszámolót. 
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II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában Tisztelt Bizottság jogosult dönteni. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs, pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 

Az Mötv.  38.§ (4)  bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 
harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). 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. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő 
felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 
felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

Az Mötv.  39.  §  (1)  bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt 
követően minden év január 1-jétől számított  30  napon belül vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. 
Az Mötv.  72.  §  (4)  bekezdése értelmében a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az 
önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. 

Az Mötv.  79.  §  (2)  bekezdés szerint a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az 
alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell. 

Az Mötv.  57.  §  (1)  bekezdése értelmében a nem önkormányzati képviselő tag jogai és 
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag 
jogaival és kötelezettségeivel. 

Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló  2007.  évi CLII. törvény  3.§ (3) 
bekezdés e) pontja alapján az  (1)  bekezdésben foglaltaktól ftiggetlenül 
vagyonnyilatkozattételre kötelezett az a közszolgálatban nem álló személy, aki — önállóan 
vagy testület tagjaként —javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosultak. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 
06.)  önkormányzati rendelet  7.  számú mellékletének pontja szerint a Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak 
nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
lefolytatásával összefüggő feladatokat. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2020.(II.24.) számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy 

tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesterek, valamennyi önkormányzati 
képviselő, továbbá a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak  2020.  január 
31-ig történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége  es  a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvétel teljesítéséről. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon közzé kell tenni 

Budapest, 2020.  február  19. 
Sátly Balázs 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
elnöke 

KÉSZÍTETTE: JEGYZŐI KABINET SZERVEZÉSI IRODA 

LEÍRTA • CZIRA ÉVA 

JÓVÁHAGYTA: 
BETE  ESZTÉSRE ALKALMAS: 

 

SÁTLY BALÁZS  '21;  • IL., 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

r 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IG NYEL/NEM IGÉNYEL,  IGAZOLÁS:  2 6 1-

 

JOGI KONTROLL: 
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