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Előterjesztés száma: 21/2021.   

Iktatószám: H/355-1/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. február 11-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettsége teljesítéséről 

 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Székely Beatrix Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi eljárást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. §-a szabályozza az alábbiak szerint:  

 

„39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 

1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 

Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: 

hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.   

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati 

képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, 

költségtérítést nem kaphat. 

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

továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 

önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 

kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben 

tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az 

önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 

vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál 

bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 

tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 

felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója 

vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul 

írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai 

ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.” 

 

A közhatalmi funkciót betöltő, és a választók többségének bizalmát élvező képviselők esetében 

szabályozza azt a törvény, hogy az érintett vagyona, vagyonának változása megbízatásának 

időtartama alatt követhető legyen. Ennek megvalósítására szolgál a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség.  

 

A helyi közpénzekkel való felelős gazdálkodás, ezáltal a közélet tisztaságának gazdasági 

szempontból történő biztosítása érdekében az Mötv. részletesen tartalmazza a 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket. Ennek keretén belül 

meghatározásra került, hogy a képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 

1-jétől számított 30 napon belül a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 

Igaz ez saját maga, a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint 

gyermekének vonatkozásában is. E kötelezettség elmulasztása esetére szankcióként határozza 

meg a törvény azt, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséig a 

tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, illetve semmiféle juttatásban nem részesülhet az 

önkormányzattól. A képviselői vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozatali kötelezettsége, 

illetve az, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló 

bizottságnál bárki kezdeményezheti - az adatvédelmi szabályok figyelembevétele mellett -, 

mind a közélet tisztaságát hivatott garantálni. 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatában 

a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozati eljárásával kapcsolatos feladatok ellátására 

az Ügyrendi Bizottságot jelölte ki. 
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Az Ügyrendi Bizottság elnökétől a polgármester és a képviselők értesítést kaptak a 

vagyonnyilatkozatok elkészítésére vonatkozóan. A képviselők számára a vagyonnyilatkozat-

tételhez szükséges nyomtatvány elektronikus úton megküldésre került. 

 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a polgármester és az önkormányzati 

képviselők a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben adták le a saját, illetve a 

velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, valamint gyermekük 

vagyonnyilatkozatát.  

 

Tájékoztatom továbbá a képviselő társaimat, hogy az elmúlt időszakban a képviselői 

vagyonnyilatkozatokba való betekintésre vonatkozó igény nem került a Bizottság felé 

bejelentésre. 

 

Szada, 2021. február 11.  

        Székely Beatrix  

Ügyrendi Bizottság elnöke  

 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (II. 11.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

Szada Nagyközség Polgármestere a polgármester és az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló Ügyrendi Bizottsági tájékoztatást 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke  

 

 


