
Előterjesztés 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes 

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 
 

1. előterjesztés száma: 258/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 

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: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30) önkormányzati rendelet  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

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 vagyonnyilatkozatokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre kijelölt bizottság, a 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) 

tartja nyilván és ellenőrzi. 

 

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

vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről. 

 

A képviselő-testület a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről határozatot hoz 

tudomásulvétel céljából. 

 

Az Mötv. 38.§ (4) bekezdése kimondja: 

„Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni 

felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 

adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). 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.” 



 

A képviselők és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai határidőn belül eleget 

tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, valamint köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő felvételére irányuló kérelem benyújtásának. 

 

 A határozathozatal szempontjából érintett személy 

Vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség 

teljesítés 

KOMA 

felvétel  

teljesítés 

1 Bálint Istvánné polgármester   
2 Csörgöl Álkos alpolgármester   

3 Bárányos József képviselő, Gazdálkodási Bizottság elnöke   

4 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő, Gazdálkodási Bizottság 

tagja 
  

5 Csonka István képviselő, Gazdálkodási Bizottság tagja   

6 Ivanics Imréné Gazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja    

7 Döme Lászlóné Gazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja   

8 Németh Tibor képviselő   

9 
Sulyokné Guba Judit képviselő, Humánerőforrások 

Bizottság elnöke 
  

10 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, Humánerőforrások 

Bizottság tagja 
  

11 Balázs Péter képviselő, Humánerőforrások Bizottság tagja   

12 
Némethné Horváth Nikoletta Humánerőforrások Bizottság 

nem képviselő tagja 
  

13 
Varga Györgyné Humánerőforrások Bizottság nem 

képviselő tagja 
  

14 
Börcs Antal képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság elnöke 
  

15 
Horváth János Koppány képviselő, Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja 
  

16 
Molnár Dániel képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság tagjai 
  

17 
Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság nem képviselő tagja 
  

18 
Szabó Attila Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság nem 

képviselő tagja 
  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság az 1. melléklet szerinti határozati javaslat alapján 

személyenként külön-külön hozza meg döntését. 

 

A képviselő-testület számára a határozati javaslatot a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Bicske, 2019. november 28. 

 

 Bálint Istvánné 

   polgármester



 

1. melléklet az 258/2019. előterjesztéshez 

(csak a bizottság részére, személyenkénti külön döntést igényel) 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján ………………………….. (képviselő/bizottság nem képviselő tagja) a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon 

eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

 

 

2. melléklet az 258/2019. számú előterjesztéshez 

(képviselő-testület részére) 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói 

adatbázisba való felvétel teljesítéséről   

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CXXXIX. törvény 38. § (4) és a 39. § (1) bekezdésében foglalt képviselők és a képviselőt-

testület bizottságának nem képviselő tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és 

köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 


