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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2000.  évi  XCVI.  törvény – a  helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásán  10/A.  §  (1)  bekezdése  szerint  az 
önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.
Vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő a képviselői 
jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott 
juttatásokban nem részesülhet.
Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 33/B. § alapján a polgármester megválasztásakor, majd azt 
követően  évente  vagyonnyilatkozatot  köteles  tenni  a  helyi  önkormányzati  képviselők  vagyonnyilatkozatára 
vonatkozó szabályok szerint. 
Amennyiben a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagyis határidőig 
annak nem tesz eleget, az Ötv. 33/C. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület minősített többséggel hozott 
határozata alapján keresettet nyújthat be a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei  bírósághoz a 
polgármester tisztségének megszüntetése érdekében.

Tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
minden tagja vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően - időben - eleget tett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettsége teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjen

Lesenceistvánd 2010. január 20.

Zámbó Mária  
ügyrendi bizottság elnöke



Határozati javaslat
………./2010. (II. __.) sz  Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Jelentés  az  önkormányzati  képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettsége  teljesítéséről” című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Település Önkormányzata  Képviselő-testülete az önkormányzati  képviselők vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Zámbó Mária ügyrendi bizottság elnöke

Dr. Takács Nóra körjegyző
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