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8 .  N a p i r e n d  
T á j é k o z t a t á s o k  

 
 
 
1. Vagyonnyilatkozat 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a 
települési képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét a következőképp szabályozza: 
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 (e rendelkezés tekintetében együtt: hozzátartozó) vagyonnyilatkozatát. 
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő 
e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést 
nem kaphat. 
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (Ügyrendi 
Bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az 
ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati 
képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző 
évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek 
visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki 
kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron 
következő ülésen a képviselő-testületet. 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság felhívására az 
önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett 
adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak 
a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc 
napon belül törölni kell. 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványok a megbízólevél 
átadásakor kiosztásra kerültek. 
 
 
 
2. Gazdasági program 
 
Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. 
A Möt. gazdasági programra vonatkozó rendelkezései: 
A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt 
meghaladó időszakra szól. 
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által 
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - 
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket. 
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy 
azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles 
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 
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Kérem, hogy a gazdasági program elkészítéséhez a tervre vonatkozó javaslatait szíveskedjen eljuttatni  
a Polgármester részére. 
 
 
3. Összeférhetetlenség, méltatlanság, bejelentkezés a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
 

 
A választott képviselők, a polgármester a választópolgárok bizalmából, a választáson kapott 
felhatalmazás alapján döntenek a helyi közösséget érintő ügyekben. Ahhoz, hogy ezt a 
tevékenységüket felelősséggel, a köz érdekében és külső befolyástól mentesen lássák el, a jogalkotó 
többféle előírást határoz meg. Ezen előírások egyik csoportját alkotják az összeférhetetlenséggel, 
méltatlansággal összefüggő rendelkezések. 
Az összeférhetetlenség jogi és erkölcsi fogalom, melynek lényege, hogy bizonyos tevékenységek, 
helyzetek stb. nem egyeztethetők össze egyes hivatalokkal, tisztségekkel. 
Az összeférhetetlenségnek és a méltatlanságnak több esetkörét, ezen belül is több konkrét egyedi 
esetet határoznak meg a jogszabályok.  
Az összeférhetetlenség, méltatlanság kimondása a képviselői megbízás megszűnését jelenti. 
 
A Möt. 36.§-a felsorolja az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi eseteket, így a 
települési képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat 
olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá 
nem lehet: 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre 
kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány 
tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, 
kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi 
oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
c) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi 

területén az adott önkormányzat működik; 
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy 
közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított 
gazdasági társaság legfőbb szervének – kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-
testület –, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb 
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja. 

A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, 
főpolgármester-helyettes. 
 
A Möt. 38.§-a felsorolja a képviselőre (valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagjára) vonatkozó azon méltatlansági helyzeteket (összeférhetetlenségi eseteket) melyek a képviselői 
megbízatás közbizalmi jellegéhez kötődnek, és melyek bekövetkezése esetén a képviselő-testületnek 
kötelező megszüntetnie a képviselő megbízatását. 
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Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati 
képviselőnek a megbízatását, 

• akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 
• akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások 

kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás 
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi; 

• akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás 
során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét 
és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 

• aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 

• aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület 
tudomására. 

Az önkormányzati képviselő köteles a fent felsoroltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől vagy a 2-
3. pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a 
kormányhivatalt. 
Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 
 
A köztartozás mentesség igazolására a képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül köteles 
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. A képviselő az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelme 
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 
adatbázisba történő felvételét. 
A köztartozásmentes adózói adatbázis azokat az adózókat tartalmazza, akik megfelelnek az alábbi 
együttes feltételeknek:  

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál 
nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása; 

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; 
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és 

befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett; 
d) adószámát nem függesztették fel; 
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt; 
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; 
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek. 
 

Az adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 
Kérem, hogy a köztartozásmentes adatbázisba történő felvételt szíveskedjenek kérelmezni a NAV-nál, 
valamint az adatbázisba történő felvételt a fent megjelölt határidőig szíveskedjenek a képviselő-
testületnél igazolni. 
 
 
Tolmács, 2019. október 21. 
 Tisztelettel: 
 
 
  Torma Andrea 
  jegyző 


