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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2016. március 8-i 

nyílt testületi ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

34/2016.(III.8.) határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2016. március 8-i képviselő 

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

35/2016.(III.8.) határozata 

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek 

teljesítéséről 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény (Nektv.) 103. § (3) bekezdése 

alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzésére, és a 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartására kettő német 

nemzetiségi önkormányzati képviselőt, Gerlinger 

Tibort és Stettner Attilát jelöli ki. Gerlinger Tibor 

és Stettner Attila kijelentik, hogy a képviselői, 

valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozat tételt 

ellenőrizték és megállapították, hogy a német 

nemzetiségi önkormányzati képviselők és 

hozzátartozóik a 2016. évi vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, 

valamint a képviselők igazolták (2014-ben) a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történt 

felvételüket is.  
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JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült 2016. március 8-án 15 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyílt 

testületi ülésén. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helysége: 8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 64-

66. 

 

Jelen vannak.: 

 

-Gerlinger Tibor       NNŐ elnöke 

-Stettner Attila         NNÖ képviselő 

-Krebsz Ferencné     NNÖ képviselő 

-Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

Gerlinger Tibor Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja 

hogy az ülés határozatképes. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ezt követően az ülést 

megnyitotta. 

Gerlinger Tibor elnök javaslatot tesz a  jelen ülés napirendi pontjaira, amelyek a következők: 

 

 

1. A 2016. évi vagyonyilatkozattatételi kötelezettség teljesítése 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök, dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

A javaslat alapján a megjelent testületi tagok a javasolt napirendet elfogadják, 0 –nem, 0-

tartózkodom, 3-igen szavazattal. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

34/2016.(III.8.) határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2016. március 8-i képviselő 

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirendek:  

 

1.napirendi pont: A 2016. évi vagyonyilatkozattatételi kötelezettség teljesítése 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök, dr. Légrádi Gábor jegyző 
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Gerlinger Tibor elnök: 

 

Átadja a szót dr. Légrádi Gábor jegyzőnek. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

„A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 103. § (3) bekezdése 

alapján javasolja kettő képviselő (Gerlinger Tibor és Stettner Attila) kijelölését a 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök és Stettner Attila képviselő:  

 

A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó felkérést, kijelölésük 

esetén, vállalják. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

35/2016.(III.8.) határozata 

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek 

teljesítéséről 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény (Nektv.) 103. § (3) bekezdése 

alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzésére, és a 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartására kettő német 

nemzetiségi önkormányzati képviselőt, Gerlinger 

Tibort és Stettner Attilát jelöli ki. Gerlinger Tibor 

és Stettner Attila kijelentik, hogy a képviselői, 

valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozat tételt 

ellenőrizték és megállapították, hogy a német 

nemzetiségi önkormányzati képviselők és 

hozzátartozóik a 2016. évi vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, 

valamint a képviselők igazolták (2014-ben) a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történt 

felvételüket is.  
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Felelős: Gerlinger Tibor, dr. Légrádi Gábor 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Több napirendi pont és egyéb hozzászólás hiányában Gerlinger Tibor elnök megköszöni a 

munkát, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök 

Stettner Attila 

Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


