
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  40- ……/2015. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2015. február 

17-i ülésére 
 
Tárgy: Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése, egyéb képviselői 

kötelezettségek teljesítése 
 
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Véleményezi: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság     
 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság             
 
 
 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
A./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

A törvényi kötelezettségeknek eleget téve és a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló – többszörösen módosított – 7/1999. (05.12.) sz. rendelet 3. sz. 
mellékletében foglalt szabályoknak megfelelően az önkormányzati képviselők, 
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polgármesterek, alpolgármesterek, illetve a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 
kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.  

A helyhatósági választások miatt rövid idő alatt ennek kétszer is eleget kellett tenni a 
T. Képviselőknek. A választást követően, ill. 2015. január l-i állapot szerint ismét. 
 

Az SZMSZ-ben kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
végzi a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, vizsgálatát és ellenőrzését.  A 
rendeleti szabályozást figyelembe véve kell a Bizottságnak a leadott nyilatkozatokat formai 
szempontból megvizsgálni, nyilvántartásba venni, majd a soron következő testületi ülésen a 
Bizottság elnöke beszámol a kötelezettség teljesítésének eredményéről.  
Megállapítható, hogy  fenti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének minden érintett 
képviselő eleget tett. 
 

Határozati javaslat: 
../2015. (II. .) bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a képviselők és családtagjaik által benyújtott, 
a helyhatósági választás időpontjára (2014. október 12.) vonatkozó 
vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, – azok kitöltésének formai (nem 
tartalmi) ellenőrzése mellett – a „vagyonnyilatkozatok nyilvántartásába”, oly 
módon, hogy római főszám alatt az önkormányzati képviselők, alpolgármester, 
polgármester szerepel, míg a római számhoz kapcsolt arab számmal a 
hozzátartozók vagyonnyilatkozatait tartja nyilván. A képviselők, alpolgármester, 
polgármester, illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait külön zárt borítékban 
rendeli el tárolni, zárt kazettában. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 

 
Határozati javaslat: 

../2015. (II. .) bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a képviselők és családtagjaik által benyújtott 
2014. évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, – azok 
kitöltésének formai (nem tartalmi) ellenőrzése mellett – a „vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartásába”, oly módon, hogy római főszám alatt az önkormányzati 
képviselők, alpolgármester, polgármester szerepel, míg a római számhoz kapcsolt 
arab számmal a hozzátartozók vagyonnyilatkozatait tartja nyilván. A képviselők, 
alpolgármester, polgármester, illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait külön 
zárt borítékban rendeli el tárolni, zárt kazettában. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 



A képviselıkön felül a külsıs bizottsági tagoknak is kell adni vagyonnyilatkozatot, de nem 
évente, hanem kétévente és nem ugyanolyan tartalmút, mint a képviselı-testületi tagoknak: 
 
A külsıs tagok ezen kötelezettsége  az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007 évi CLII. tv –bıl vezethetı le.  
6§ (2)31 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, beosztást, vagy 
feladatkört betöltő kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a kinevezését, 
megbízását vagy vele más szerződéses jogviszony létesítését követő 30 napon belül köteles 
teljesíteni.( külsős tag esetén megválasztását követő 30 nap) 
 

Határozati javaslat: 
../2015. (II.25 .) bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a bizottságok külsős tagjai és családtagjaik 
által benyújtott, a megválasztásuk időpontjára (2014. november 12.) vonatkozó 
vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, – azok kitöltésének formai (nem 
tartalmi) ellenőrzése mellett – a „vagyonnyilatkozatok nyilvántartásába”, oly 
módon, hogy római főszám alatt a külsős bizottsági tag szerepel, míg a római 
számhoz kapcsolt arab számmal a hozzátartozók vagyonnyilatkozatait tartja 
nyilván. A külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait külön zárt borítékban 
rendeli el tárolni, zárt kazettában. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségen felül egy újfajta kötelezettsége is volt, van 
a képviselőknek, külsős bizottsági tagoknak. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) 
bekezdése szerint a képviselő a megválasztásáról számított 30 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 követőhónap utolsó 
napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 
megtörténté. 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 adatbázisba történő felvételt a képviselő/polgármester kizárólag elektronikus úton 
nyújthatta be az un. KOMA nyomtatványon, ehhez un. ügyfélkapura is szükség volt, 
mely utóbbival értelemszerűen nem mindenki rendelkezett. 
 
A törvényi kötelezettség elősegítése és az egységes jogalkalmazás, joggyakorlat miatt 
a NAV és a kormányhivatal december 3-án adott ki egy állásfoglalást, hiszen  pár hét 
alatt több tízezer kérelem érkezett a NAV-hoz, ill. sok-sok kérdés a NAV és a 
kormányhivatal felé. 



Elméletileg a hónap utolsó  napjáig beadott kérelmek esetében a kérelmező a 
következő hónap 10-e után kerülhet fel a rendszerbe, akkor frissítenek, bár az első 
időszakban ebben is voltak fennakadások. 
 
A kezdeti fennakadások ellenére a bizottsági ülésig valamennyi arra kötelezett 
becsatolta  a közhiteles nyilvántartásban való szereplésről szóló igazolást. 
Kérem és javaslom ennek tudomásulvételét is. 
 

Határozati javaslat: 
../2015. (II.25 .) bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megállapítja, hogy az arra kötelezett 
polgármester, képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai a törvényi 
előírásoknak megfelelően a köztartozásmentes adatbázisba való felvételét 
igazolta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Javaslom, hogy a kötelezettek folyamatosan kísérjék figyelemmel a rendszert, mert 
egy késedelmes bevallás, pár napos befizetési késedelem, ill. ezzel kapcsolatban 
automatikusan kiszabott késedelmi pótlék miatt is kikerülhet valaki  a rendszerből. 
Különös odafigyelést igényel, ha a kötelezettnek adószámán vállalkozási 
tevékenységből eredően is vannak kötelezettségei, nem csupán, mint magánszemély. 
 
 
 
Alsónémedi, 2015. február  12. 
 
 
 
    Dr. Percze Tünde  
             jegyző 
 


