
Előterjesztés 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
 

1. előterjesztés száma: 15/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat a vagyonnyilatkozatokról (bizottság) 

2. melléklet: határozati javaslat a vagyonnyilatkozatokról (képviselő-testület) 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11) önkormányzati rendelet  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év 

január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 

önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban 

élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (hozzátartozó) vagyonnyilatkozatát. 

 

A vagyonnyilatkozatot Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 

SZMSZ) erre kijelölt bizottság, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság (a továbbiakban: 

vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. 

 

Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának 

benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-vizsgáló 

bizottság a képviselőnek visszaadja. 

 

A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság személyenként külön-külön határozatban dönt a 

vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről. 

 

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének határidőn belül minden képviselő eleget tett. 

 

 



A határozathozatal szempontjából érintett személy 

Beszámolási 

kötelezettség 

teljesítése 

Bálint Istvánné polgármester  

Csörgöl Ákos alpolgármester  

Balázs Péter képviselő, Humánerőforrások bizottság tagja  

Bárányos József képviselő, Gazdálkodási bizottság elnöke  

Börcs Antal képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés 

bizottság elnöke  

Csonka István képviselő, Gazdálkodási bizottság tagja  

Dr. Bourgla Ossamah képviselő, Gazdálkodási bizottság tagja  

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, Humánerőforrások 

bizottság tagja  

Horváth János Koppány képviselő, Város- és 

Vállalkozásfejlesztés bizottság tagja  

Molnár Dániel képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés 

bizottság tagja  

Németh Tibor képviselő  

Sulyokné Guba Judit képviselő, Humánerőforrások bizottság 

elnöke  

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság részére az 1. határozati javaslat, a képviselő-testület 

részére a 2. határozati javaslat tartalmazza a javasolt döntést. 

 

Bicske, 2022. február 1. 

 

   

 Bálint Istvánné 

  polgármester 



1. melléklet az 15/2022. előterjesztéshez 

(csak a bizottság részére, személyenkénti külön döntést hozva) 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy………………………….. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a 

bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 15/2022. előterjesztéshez 

(képviselő-testület részére) 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnökének, a képviselők 2022. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 


