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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közélet tisztaságának biztosítását és a korrupció megelőzését szolgálja a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség, mely érinti a polgármestert, az alpolgármester, az önkormányzati 

képviselőt, és a bizottsági tagot. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 39. §-a tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás rendelkezéseit, valamint az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmaz eljárási szabályokat.  

Az összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv. 36. §-a tartalmazza.  

Az Mötv. 38. §-a méltatlansági szabályokat taglalja.  

 

A polgármestert és a képviselőket a megválasztásukat követően terhelő kötelezettségek: 

1. Összeférhetetlenségi ok megszüntetése 

Az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag, a polgármester és az 

alpolgármester az esetlegesen fennálló az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától 

számított harminc napon belül (vagyis legkésőbb 2019. november 13-ig) köteles megszüntetni. 

Az összeférhetetlenségi okokat az Mötv. 36. §-a és 72. §-a tartalmazza. Ha a képviselő az 

összeférhetetlenségi okot nem szünteti meg, megbízatása megszűnik. Amennyiben 

jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául 

szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése – pl. a közszolgálati tisztviselő 

közszolgálati jogviszonya két hónapos lemondási idővel szüntethető meg – az önkormányzati 

képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban 

megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni. Az 

összeférhetetlenségi eljárást az Mötv. 37. §-a szabályozza. 

 

2. Felvétel kérelmezése a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

Az önkormányzati képviselő és a polgármester a megválasztásától számított harminc napon 

belül (2019. november 13-ig) köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény 260. §-ában (a továbbiakban: Art.) meghatározott köztartozásmentes adózói 

adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme 

benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig (azaz legkésőbb december 31-ig) 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. Az Art. 

szerint a köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, 

az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az 
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adózókat tartalmazza, akik vagy amelyek a közzétételt megelőző hónap utolsó napján az alábbi 

együttes feltételeknek megfelelnek. 

a) nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, valamint 

köztartozása, 

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott és el nem évült tartozása, 

c) az adózó nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének 

maradéktalanul eleget tesz vagy tett, 

d) nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt, 

e) csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén a csoportos általános forgalmi 

adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása, 

f) csoportos társasági adóalanyiság esetén a csoportos társasági adóalanynak nincs 

társasági adó tartozása, 

g) adó megfizetésére kötelezettként lejárt esedékességű tartozása nincs. 

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 az Art-

ben előírt feltételeket teljesíti. A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvétel minősül. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 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. Ezt követően a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt benyújtásával 

kérhető.  

A képviselő-testület méltatlanság miatt megszünteti – többek között – annak az önkormányzati 

képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben 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. 

 

3. Vagyonnyilatkozat-tétel 

Az önkormányzati képviselő és a polgármester megválasztásától számított harminc napon belül 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez csatolni kell a vele közös háztartásban élő házas- 

vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is. A képviselő és a 

hozzátartozói vagyonnyilatkozatának tartalmi elemeit az Mötv. 2. mellékletében találjuk. A 

vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának jogkövetkezménye az, hogy annak benyújtásáig a 

képviselő és a polgármester e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

 

4. Részvétel a kormányhivatal által szervezett képzésen 

Az önkormányzati képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdésének j) pontja alapján eskütételét 

követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére. 

 

Polgár, 2019. október 18. 

     Tisztelettel:  

 

         dr. Váliné Antal Mária 

             címzetes főjegyző 
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    Határozati javaslat 

    ……/2019. (X. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, az 

összeférhetetlenség és a méltatlanság szabályairól szóló 

tájékoztatót, melyet tudomásul vett.  

 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2019. november 13., 2019. 

december 31.  

    Felelős:   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 


