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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A képviselő–testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg 
a szervei közötti munkamegosztást. Az Mötv. 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület át 
nem ruházható hatáskörei közé tartozik a szervezetének kialakítása és működésének 
meghatározása. 
 
A törvény 57. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő–testület a szervezeti és 
működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottsági tagok számát, valamint a 
bizottságok feladat- és hatáskörét. Az Mötv. 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a 
polgármester előterjesztése alapján az alakuló vagy az azt követő ülésen választja meg a 
szervezeti és működési szabályzat szerinti bizottságokat.  
 
A Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2019. (V. 
17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 37. § (1) bekezdése a képviselő-
testület állandó bizottsága a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság, melynek létszáma 3 fő.   
 
Mindezen szabályokra való figyelemmel a mandátumot nyert képviselőkkel egyeztetést 
kezdeményeztem. Előzetes egyeztetés alapján határozati javaslatot terjesztek a Tisztelt 
Képviselő–testület elé.  
 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdése b) pontjára figyelemmel a tárgyalandó személyi ügyekben az 
érintetteket előzetesen megkerestem annak érdekében, hogy a nyilvános ülésen való 
tárgyaláshoz hozzájárulnak-e. Ennek eredményeképpen – mivel minden érintett személy a 
nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult – a napirendet nyilvános ülésen tárgyaljuk.  
 
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy az Mötv. 36. §-a és 37. §-a határozzák meg a 
képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat.  
 
A hatályos SZMSZ szerint a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság kivizsgálja ki az 
összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést. A Bizottság előterjesztése 
alapján a kezdeményezést követő 30 napon belül a képviselő-testület dönt az 
összeférhetetlenségről.  
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Mindezekre való tekintettel az önkormányzati képviselőket az összeférhetetlenségi 
szabályokról a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatta. 
 
Az Mötv. 39. §-a értelmében az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt 
követő minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas-, 
vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is.  
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén az önkormányzati képviselő képviselői 
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat nem kaphat. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
nyilvántartási, ellenőrzési feladatokat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság látja el.  
 
A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványok az önkormányzati képviselők 
részére átadásra kerültek. 
 
Fentiekre való figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni, valamint támogatni szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT  

I. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökévé  
 

………………………… 
 
képviselőt megválasztja. 
 

II. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjává  
 

………………………… 
 
képviselőt megválasztja. 
 

III. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjává  
 

………………………… 
 
képviselőt megválasztja. 
 

Tapolca, 2019. október 28. 
 
 Orbán József 
 polgármester 


