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Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakról tájékoztatom tisztelt képviselő társaimat.
Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban
A települési önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E
kötelezettségnek 30 napon belül kell eleget tenni az átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével
és az Ügyrendi Bizottság részére történő leadásával. A vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló
határidő elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg
vagyonnyilatkozatukat a Bizottság részére le nem adják.
Tájékoztatás összeférhetetlenséggel kapcsolatban
Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.
Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló
jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által
tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó
nyilatkozatot, a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottságának át kell adni, ebben az esetben ezt kell az
összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni.
Ha az önkormányzati képviselő fenti kötelezettségének nem tesz eleget, bármely
önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára – a 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, vagyis a
képviselői megbízatás megszűnik.
Tájékoztatás adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről
Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba. 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.
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, méltatlanság miatt a képviselő-testület
határozatával megszünteti az önkormányzati képviselőnek a megbízatását.
Kérem a fenitek tudomásulvételét.
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