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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 39. § (1)-(2) bekezdései alapján az önkormányzati képviselő
megválasztásától számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához 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, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
A vagyonnyilatkozat benyújtásának határideje 2019. november 12. napja.
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről
és őrzéséről. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008.
(IV.3.) Kt. rendelete (a továbbiakban: SzMSz.) alapján a vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás lefolytatása a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik.
Az SzMSz. 2. mellékletének értelmében a Bizottság ellátja a titkos szavazással
kapcsolatos szavazatszámláló bizottság feladatát is. Az SzMSz. 32. § (2) bekezdése
szerint a Bizottság települési képviselő tagjai járnak el szavazatszámláló bizottságként.
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A bizottság tagjává
nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag
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jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő
bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
Az SzMSz. 52. § (2) bekezdése szerint a bizottság legalább öt tagból áll. Ezen
bekezdés, valamint az Mötv. 58. § (1) bekezdésének figyelembe vételével a bizottság
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester.
Az Mötv. 40. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő
tagja a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz.
Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésén döntsön a
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése és a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet 52.
§ (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
elnökének Molnárka Gábor Zoltán - önkormányzati képviselőt,
tagjainak:
Varga Dániel - önkormányzati képviselőt,
Tímár Gyula - önkormányzati képviselőt,
Tölcsér Borbála - önkormányzati képviselőt,
Barabás Zoltán - nem önkormányzati képviselőt,
Simon György - nem önkormányzati képviselőt,
megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Budapest, 2019. október 31.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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Az előterjesztést készítette: Dr. Brezoczki Erika Erzsébet / Dr. Erdei Katalin Judit

