Tiszaszentmárton község Önkormányzata
Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
Tiszaszentmárton Damjanich út 30.
134/2017

Az önkormányzati képviselő testület által 2014. október 27-én megválasztott Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozat vizsgáló Bizottságot

2017.01.31. napján
13:00-ra
összehívom
Tiszaszentmárton község házasságkötő termébe
NAPIRENDEK

1. Előterjesztés a képviselő testület tagjai vagyonnyilatkozatának leadására, előző

évi vagyonnyilatkozatok visszaadására
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

Egyebek

Tiszaszentmárton, 2017.01.25

Szabó Károly
bizottság elnöke

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottságának:
a) jegyzőkönyve
b) határozata:
c) melléklete: 1 db

NAPIRENDI PONTOK

1. Előterjesztés a képviselő testület tagjai vagyonnyilatkozatának leadására, előző

évi vagyonnyilatkozatok visszaadására
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

Egyebek

Tiszaszentmárton, 2017.02.10.

Szabó Károly
bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottságának ülésén 2017.01.31. napján
Jelen vannak:
Hiányzik:

Szabó Károly
- bizottság elnöke
Szélné Pap Aranka - bizottsági tag
Perka Albertné
- bizottsági tag

meghívottként jelen van:
Takács Edina aljegyző
Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Szabó Károly, biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
1. Előterjesztése a képviselő testület tagjai vagyonnyilatkozatának leadására, előző
évi vagyonnyilatkozatok visszaadására
Szabó Károly, elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) értelmében az
önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől
számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házasvagy 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 képviselő testület a pénzügyi- és vagyonnyilatkozat
vizsgáló bizottságra ruházza ezt a hatáskört. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a
bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a
soron következő ülésen a képviselő-testületet.
Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata
- az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános,
hozzátartozója nyilatkozata azonban nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
Ismerteti továbbá, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39 §. (3) szerint a képviselők tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának
benyújtását követően az előző éven tett vagyonnyilatkozatot a bizottság nem őrzi,
visszaadja, erről átadás átvételi jegyzék készül, ami a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel.

1.

A pénzügyi bizottság elnöke valamennyi képviselőtől átvette nyilatkozatát és
hozzátartozóinak nyilatkozatát, valamint visszaadta számukra az elmúlt éven megtett
nyilatkozatokat, így 13:30kor az ülést bezárta, megállapítva, hogy valamennyi képviselő
eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.
Több napirendi pont nem volt, a bizottság elnöke javasolja az ülés bezárását.

kmf.

Szabó Károly
bizottsági elnöke

Perka Albertné
bizottsági tag helyett
Szélné Pap Aranka

2.

Átadás- átvételi jegyzék 2016. évben tett vagyonnyilatkozatok visszaadásáról:
Szűcs Dezső:_____________________________________________polgármester
Szűcs Dezsőné:___________________________________________
Boros Gyula:_____________________________________________képviselő
Boros Gyuláné:___________________________________________
Szabó Károly:____________________________________________ képviselő
Szabóné Pásztor Andrea:____________________________________
Szabó Ágnes:_____________________________________________
Szabó Máté:______________________________________________
Perka Albertné:____________________________________________képviselő
Perka Albert:______________________________________________
Molnár László:____________________________________________ képviselő
Molnár Lászlóné:__________________________________________
Kovács Gábor:_____________________________________________képviselő
Kovács Zsuzsanna:__________________________________________
Szélné Pap Aranka:__________________________________________képviselő
Szél László:________________________________________________
Szél Melitta Patrícia:_________________________________________
Nagy Csaba:________________________________________________ bizottsági tag
Nagy Renáta:_______________________________________________
Nagyné Filep Katalin:________________________________________________
Horváth Tiborné:___________________________________________ bizottsági tag
Horváth Mária Aranka_______________________________________

