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Tisztelt Képviselő-testület! 
A helyi közélet megújulásának és megtisztulásának szándéka és igénye több helyen, több 
fórumon elhangzott már az elmúlt időszakban. 
Ez a gondolat messzemenőkig támogatandó és jogos igény és elvárás a választópolgárok 
részéről. 
A napokban nyilvánosságra hozott Önkormányzati törvény tervezetéből látszik, hogy a 
kormányzati szándékok között is megfogalmazásra került ezen elvárás és a tervezet szövege is 
tartalmaz olyan irányú megszorításokat és megfogalmazásokat,  mely előterjesztésem 
fontosságát és indokoltságát megerősítik. 
A választások óta  eltelt 1 év. 
A képviselő-testület tagjai a választóktól bizalmat kaptak és azt várják tőlük, hogy személyes 
példamutatással is járjanak a település élén minden tekintetben. 
A választott tisztségben dolgozó  személyeknek a  munkában, magánéletben, de 
cselekedeteikben is fedhetetlennek kell maradni ahhoz, hogy méltók maradjanak 
közmegbízatásukhoz. 
Mindezek alapján indítványozom, hogy a mindazon személyek, akik a képviselő-testület által 
kerültek pozícióba (alpolgármesterek, bizottsági elnökök, tagok, külsős tagok, FB elnöke, 
tagjai) tegyenek nyilatkozatot, hogy a megválasztó önkormányzat felé nincs jogerősen 
megállapított és lejárt köztartozása. 
Köztartozás alatt értem: helyi adókat (iparűzési, építmény, idegenforgalmi), gépjárműadót, 
valamint a mezőőri járulékot, továbbá az adók módjára behajtható egyéb köztartozásokat 
(más hatóság által jogerősen kiszabott, közműfejlesztési hozzájárulás,  érdekeltségi 
hozzájárulás ) 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztában vagyok azzal, hogy a javasolt és kért nyilatkozatoknak közvetlen joghatása nincs. 
Azon személy esetében viszont aki nyilatkozatát a határozati javaslat szerinti határideig nem 
adja le, a következı testületi ülésen kezdeményezni kívánom a megbízatás visszavonását és 
helyébe új személy megválasztását az adott pozícióba. 
 
Kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
kezdeményezésére támogatja az önkormányzat által választott pozíciót betöltők 
megnyilatkoztatását a köztartozások fennállása tárgyában. 
A nyilatkozat tartalmát a határozat melléklete szerinti formában elfogadja 
 
Támogatja továbbá azt az elképzelést is, hogy aki -  fennálló köztartozása miatt vagy 
egyéb okból  - 2011…………………-ig nem nyilatkozik, úgy annak helyébe a képviselő-
testület mást személyt delegál. 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős:   polgármester 
 
Alsónémedi, 2011. október 11. 
       Vincze József  
       Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
        Dr. Percze Tünde 
           Jegyző  



 
 
 
    N Y I L A T K O Z A T  
 
 
Alulírott 
……………………………………………………………………….….…..(név) 
 
2351 Alsónémedi, …………………………………….út………….……….szám 
 
alatti lakos nyilatkozom, hogy az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala felé jogerősen kiszabott és lejárt köztartozásom 
 
(helyi adók, gépjárműadó, mezőőri járulék, ill. adók módjára behajtható 
köztartozásom: idegen hatóság által jogerősen kiszabott bírság, közműfejlesztési 
hozzájárulás, érdekeltségi hozzájárulás) 
 
   2011. október …-..-i állapot szerint N I N C S. 
 
 
Alsónémedi, 2011. október ….. 
 
 
 
 
      ………………………………………. 
        aláírás 


