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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében: 
39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év 
január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 
vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében 
együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a 
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító 
adatok kivételével - közérdekből nyilvános. .... 
 
Határozati javaslat: 

Medina Község Önkormányzatának képviselő-testülete ......./2014. 
(.......) számú határozata: 
Medina Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre vonatkozó tájékoztatást 
megtárgyalta, és tudomásul vette. 
Határidő: 2014. november 11. 
Felelős: Garai László jegyző 
 

 
Összeférhetetlenségről és -eljárásról 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében: 
36. § (1) Az önkormányzati 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, 
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 



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) kormánytisztviselő; 
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, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 
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, ügyvezetésének tagja, személyes 
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 
ellátására jogosultja. 
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 
 
37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától 
vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles 
megszüntetni. ... 
(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett 
eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára - az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a képviselő-
testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 
kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az 
összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az 
összeférhetetlenséget. .... 
 (7) Az önkormányzati képviselő tisztségea képviselő-testület összeférhetetlenséget 
megállapító határozata- ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti 
kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a 
jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. 
 
Határozati javaslat: 
 

Medina Község képviselő-testülete ......./2014. (.......) számú 
határozata: 
Medina Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 
összeférhetetlenségi eljárással összefüggő tájékoztatást megtárgyalta, 
és tudomásul vette. 
Határidő: 2014. november 11. 
Felelős: Garai László jegyző 

 
Köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről (Új feltétel !!!! ) 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében: 



30.§ (4) 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. 
 
Kérelem adatbázisba való felvétel iránt: 
Az adatbázisba való felvétellel összefüggésben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (továbbiakban: Art.) 36/B. §-ában foglalt szabályokat kell figyelembe venni. 
A képviselő tehát a megválasztásától számított 30 napon belül (végső határidő: 2014. 
november 11. napjáig) köteles kérelmet benyújtani az adatbázisba történő felvétel iránt. 
Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának 
hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, 
ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez e 
törvényben előírt feltételeket teljesíti. Az adózó külön nyilatkozik arról, hogy a 
köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes 
bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett. A kérelem 
teljesítésének a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel minősül. A kérelem 
kizárólag elektronikus úton nyújtható be (Art. 36/B. § (1) bekezdés). 
Az adatbázisba történő kérelem benyújtása tárgyában Hivatalunk –igény estén- segítséget 
nyújt. 
 
Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. 
Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a 
feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes 
adózói adatbázisból törli, amelyről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti. (Art. 
36/B. § (4) bekezdés) 
A havonta frissülő adatbázisból való törlés tényéről mind az adózó (képviselő), mind a 
képviselő-testület (közgyűlés), mind a fővárosi és megyei kormányhivatal értesül. 
 
Fontos, hogy az Art. 172. § (1) bekezdés n) pontja értelmében mulasztási bírsággal sújtható 
a magánszemély adózó, ha a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez 
valótlanul tett külön nyilatkozatot arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap 
utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget 
tesz/tett. 
Mhötv.38. §(1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak 
az önkormányzati képviselőnek a megbízatását 
... 
d) 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. 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Medina Község képviselő-testülete ......./2014. (.......) számú 
határozata: 
Medina Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről  
szóló tájékoztatást megtárgyalta, és tudomásul vette. 
Határidő: 2014. november 11. 
Felelős: Garai László jegyző 

 
Kérjük a képviselő-testület tagjait, hogy fentiekben részletezett kötelezettségieknek a megadott 
határidőn belül szíveskedjenek eleget tenni. 
 
Medina, 2014. október 17.    
 
                   Vén Attila sk. 
         polgármester 
 
 


