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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2022. március 29-i soron következő ülésére 

 

 
Tárgy: vagyonnyilatkozatok teljesítése 

 

Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai megválasztásuktól, majd ezt követően minden év 

január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. Az önkormányzati képviselő saját 

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

(hozzátartozó) vagyonnyilatkozatát. 

Vonatkozó jogszabályok: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§-a 

 Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelet 79.§-a. 

 

A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi a mi 

esetünkben a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság). 

Fentiek alapján és a Kormányhivatal iránymutatása szerint az illetékes bizottságnak szükséges határozatot hozni a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről. Tekintettel arra, hogy személyhez kötődő döntésről van szó, 

személyenként szükséges a határozatot meghozni. A bizottsági döntéseket a képviselő-testület elé kell terjeszteni 

tudomásulvétel céljából. 

 

A határozathozatal szempontjából érintett személyek: 

1. Szathmáry Gergely polgármester; 

2. Herold István alpolgármester; 

3. Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő 

4. Kőhalmi Alajos képviselő 

5. Petneházy Gábor képviselő 

6. Tóth Györgyné képviselő 

7. Vass Donát képviselő 

 

A Bizottság a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében rögzített döntést hozza (személyenként). 

A Képviselő-testület a Bizottság döntéseit egy határozatban veszi tudomásul. 

 

 

Határozat javaslat: 

Jelen előterjesztés 2. számú melléklete. 

 

Remeteszőlős, 2022. március 22. 

 

                                         Tisztelettel: 

  

 

                                                       Szathmáry Gergely 

                                                           polgármester 
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1. melléklet (csak a bizottság részére, személyenkénti külön döntést hozva) 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről (bizottság részére) 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megállapítja, hogy………………………….. képviselő a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét megfelelő módon teljesítette. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő:  2022. március 29. 

 

2. melléklet (képviselő-testület részére) 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökének beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről tudomásul veszi. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2022. március 29. 

 


