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Tisztelt Bizottság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 39. (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő (nem képviselő bizottsági tag)
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő (nem képviselő bizottsági tag)
saját vagyorinyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy
élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén — annak benyújtásáig — az önkormányzati
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíj at, természetbeni juttatást,
költségtérítést nem kaphat.

A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 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 vagyormyilatkozatukat 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.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi képviselő, és nem képviselő bizottsági
tag határidőre eleget tett.
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Kérem a Tisztelt Bizottságtól az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásiigyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy Békés Város Onkormányzata Képviselő-
testületének tagjai, valamint nem képviselő bizottsági tagjai saját és szükség szerint
hozzátartozójukra vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a
jogszabályban rögzített határidőn belül eleget tettek.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásiigyi és
Közrendvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az Mötv. 39. (3) bekezdése alapján az
önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok és szükség szerint
hozzátartozójuk előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát visszaadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Békés, 2023. február 17.

Balog Zoltán s.k.

bizottsági elnök
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