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Előterjesztés 

 

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. 

január 25- i ülésére  

 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. §-a szerint: 

„(1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon 

belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. 

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem 

gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, 

költségtérítésben. Amennyiben a képviselő kilencven napon belül nem tesz eleget 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői 

megbízatása megszűnik. 

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy 

legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az 

ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képviselő 

hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai 

tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat ellenőrzésére kijelölt 

bizottságnál vagy a kijelölt képviselőknél bárki írásban kezdeményezheti. Az eljárás 

eredményéről a bizottság vagy a kijelölt képviselők a soron következő ülésén tájékoztatják a 

képviselő-testületet, közgyűlést. (…)” 

 

Tájékoztatom, hogy a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai határidőben teljesítették 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el. 

 

Beloiannisz, 2023. január 11. 

 

  

          

 

 dr. Földi Ilona 

      jegyző 

 

 



Határozati javaslat 

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének Nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. 

törvény 103.§-ának megfelelően Fülöpné Kipru Miranda elnök eleget tett. 

Felelős: dr. Földi Ilona jegyző     

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének Nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. 

törvény 103.§-ának megfelelően Móré Lívia képviselő eleget tett. 

  

Felelős: dr. Földi Ilona jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének Nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. 

törvény 103.§-ának megfelelően Kiatipiszné Nikolau Efdokia képviselő eleget tett. 

 

Felelős: dr. Földi Ilona jegyző     

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének Nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. 

törvény 103.§-ának megfelelően Kész Józsefné képviselő eleget tett. 

 

Felelős: dr. Földi Ilona jegyző     

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének Nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. 

törvény 103.§-ának megfelelően Fülöp Demosztenész képviselő eleget tett. 

 

Felelős: dr. Földi Ilona jegyző     

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 


