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Előzetesen tárgyalja: 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
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TISZTELT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG! 

 

Az Mötv. 39.§-a szabályozza az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségét az alábbiak szerint: 

„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. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki 

kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja 

a soron következő ülésen a képviselő-testületet.” 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti És Működési Szabályzatáról szóló 

Pilisborosjenő község önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.13.) önkormányzati 

rendelete (egységes szerkezetben a 13/2020. (IX. 16.) önk. r. valamint, a 10/2021. (X. 20.) önk. 

r. módosításokkal.) 38 § (7) bekezdésének c) pontja szabályozza, hogy „a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével, nyilvántartásával, 

kezelésével és őrzésével, valamint az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének és 

méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálásával kapcsolatos 

feladatokat.” 

 

A Bizottság e két jogszabályi előírásnak megfelelően ellenőrizte, hogy minden képviselő a 

törvényes határidőig teljesítette-e az Mötv-ben előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. 

A vizsgálat eredményeképpen kérem a tisztelt Bizottságot a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Pilisborosjenő, 2022. január 14. 

 

 

Bubik Szabolcs 

Elnök 



H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága  

 

1) Megállapította, hogy a törvényes határidőig minden képviselő teljesítette az Mötv-ben 

előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. 

 

2) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy következő ülésén tájékoztassa a Képviselő-testületet 

a Bizottság vizsgálatának eredményéről. 

 

Felelős: Bubik Szabolcs elnök 

Határidő: Képviselő-testületet következő ülése 

 


