Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-i
testületi ülésének 9. napirendi pontjához
Tárgy: Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2020. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Vagyonnyilatkozatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 39. §-a alapján:
„ (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.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul
írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.”
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7
fő.
Polgármester úr és a képviselők a 2020. január 31. napjáig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek az alábbiak szerint tettek eleget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baksa Ferenc polgármester 2020. január 31. napján.
Szintai László alpolgármester 2020. január 21. napján.
Döme Gábor képviselő 2020. január 31. napján.
Komáromi József képviselő 2020. január 30. napján.
Magyar István képviselő 2020. január 30. napján.
Tarczal János képviselő 2020. január 31. napján.
Törjék Gábor Ferenc képviselő 2020. január 24. napján.

A Pénzügyi Bizottság a 2020. február 11-i ülésén megállapította, hogy polgármester úr és a
képviselő-testület valamennyi tagja az előírt határidőig eleget tett a saját és hozzátartozója
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, így valamennyi képviselő jogosult részt venni az
önkormányzat munkájában.
Wolf Istvánné a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja 2020. január 28. napján szintén eleget tett
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
II. Köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel:
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. 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.
Polgármester úr és a képviselő-testület tagjai valamint a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi
tagja kérelmezték felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisban és benyújtották igazolásukat arról, hogy köztartozásmentes
adózónak minősülnek.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Törjék Gábor Ferenc s.k.
Pénzügyi Bizottság Elnöke
HATÁROZATI JAVASLAT
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (II.11.) határozata
a polgármester és a képviselő-testület tagjai 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének teljesítéséről
1. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a
Pénzügyi Bizottság tájékoztatóját a polgármester és a képviselő-testület tagjai, valamint a
Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi tagja 2020. évi vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségéről megismerte és tudomásul vette.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester és a képviselő-testület valamennyi
tagja 2020. január 31-ig eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
3. Polgármester úr és a képviselő-testület tagjai valamint a Pénzügyi Bizottság nem képviselőtestületi tagja a 2019. október 13-i önkormányzati választást követően az előírt határidőig
kérelmezték felvételüket, és szerepelnek az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Határidő: azonnal
Felelős: Baksa Ferenc polgármester

