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Jogszabállyal nem ellentétes
----------------------------------Dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szakmai tájékoztatásában hívta fel az Önkormányzatok
figyelmét, mely szerint a Szervezeti és Működési Szabályzatban fel kell tűntetni a
képviselőkre és a Bizottságok nem képviselő-testületi tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséget.
A képviselőkre vonatkozó szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 39.§-a határozza meg.
„Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
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.”

Kékkút település vonatkozásában Bizottság nem került megválasztásra, tekintettel az Mötv.
57.§ (1) bekezdésére:
„A képviselő-testület bizottságai
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok
tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt
követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú
településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el….”

A fent írtak alapján a település vonatkozásában nem kell szabályozni a Képviselő testület
Bizottságának nem képviselő tagjára vonatkozóan az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget.
Tekintettel a jogszabályokra és az SZMSZ-ben feltüntetendő kötelezettségre, előkészítésre
került A vagyonnyilatkozat kezelésének, nyilvántartásának és ellenőrzésének
szabályairól szóló melléklet, mely az SZMSZ részeként elfogadásra javasolt.
A szabályok átláthatóvá és egyértelművé teszik a vagyonnyilatkozat kezelésével kapcsolatos
kérdéseket, melyekről a törvény részletes szabályokat nem tartalmaz.

INDOKOLÁS
Az 1.§-ban a rendelet kiegészítésre kerül a 2. melléklettel, amely a módosító rendelet 1.
mellékletében lett meghatározva. Ebben a mellékletben a vagyonnyilatkozat kezelésének,
nyilvántartásának és ellenőrzésének a szabályai kerültek meghatározásra, amelyet törvény
nem szabályoz.
A 2.§-ban a rendelet hatályba lépésének ideje került megállapításra.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015.(…..)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: a
képviselő-testületi
tagok
vagyonnyilatkozat
tételi
kötelezettségének eljárási szabályozása biztosítja, hogy ezen
személyek esetében is a törvényi rendelkezésben nem
szabályozott kérdésekben az eljárási szabályok betartása
ellenőrizhető és követhető legyen.
Költségvetési hatása:
nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a jogszabálynak való megfelelés biztosítása.

elmaradása esetén várható következmények: a rendelet
módosításának elmaradása esetén, jogszabálysértés valósulna
meg, mely törvényességi felhívást eredményezne.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
A

rendelet

megalkotása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2015. (...) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
1.§ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete a jelen rendelet 1.
melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pék László
polgármester

A kihirdetés napja: 2015.

Dr. Szabó Tímea
jegyző

Dr. Szabó Tímea
jegyző

a

1. melléklet
…./2015. (………) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

A vagyonnyilatkozat kezelésének, nyilvántartásának
és ellenőrzésének szabályairól
I.
Általános rendelkezés
A Képviselő-testület tagja és hozzátartozója vagyonnyilatkozatára a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseit és az ott nem szabályozott
kérdésekben e szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.
II.
A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok
1. A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatok alapján kitöltött vagyonnyilatkozat egy
példányát a Képviselő-testületnek (továbbiakban: Testületnek) kell benyújtani.
2. A Testület ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat. A Polgármester az átvételről/visszaadásról igazolást ad ki. Az átvétel igazolását e
melléklet 1. függeléke, a visszaadás igazolását e melléklet 5. függeléke tartalmazza.
3. Az átvett vagyonnyilatkozatokat a Közös Önkormányzati hivatal hivatali helyiségében
lemez- vagy páncélszekrényben kell elhelyezni.
III.
A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai
1. A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, azokat a jegyző
által kijelölt biztonsági zárral ellátott helyiségben, lemezszekrényben kell tárolni.
2. A vagyonnyilatkozatokról és az ellenőrzési eljárásról a 2.-3. függelék szerinti nyilvántartást
kell vezetni.
3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos technikai tevékenységet a jegyző végzi. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat iktatni kell. Az iktatást külön főszámra és a
szükséges számú alszámra kell elvégezni.
4. A vagyonnyilatkozatok nyilvánossága:
a.) a képviselői vagyonnyilatkozat nyilvános, abba bárki betekinthet – kivéve az ellenőrzéshez
szolgáltatott azonosító adatokat.
b.) a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános, abba csak a testület tagjai tekinthetnek
be ellenőrzés céljából.
5. A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a Képviselő-testület a következők
szerint biztosítja: képviselői vagyonnyilatkozatba való betekintés feltétele, hogy írásban azt a
Polgármestertől kell kérni a betekintés időpontjának naptári nap szerinti megjelölésével úgy,
hogy az legalább ezen időpont előtt 5 nappal a Polgármesterhez megérkezzen.
6. A Testület felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak
megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános
vagyonnyilatkozatok kivételével – más se ismerhesse meg.

7. Ha a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett képviselő a Testületnek írásban bejelenti, hogy a
közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke esetén a közös háztartásban élés
megszűnt, a testület az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat haladéktalanul
visszaadja a testületi tagnak, melyről igazolást kell kiállítani.
IV.
A vagyonnyilatkozat ellenőrzésével és az eljárással
kapcsolatos szabályok
1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja: a vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a testületnél bárki
kezdeményezheti. A testület eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait
kell alkalmazni. Az eljárás kezdeményezéséről a polgármester haladéktalanul tájékoztatja az
érintett képviselőt, aki haladéktalanul bejelenti az azonosító adatokat.
2. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó
tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg
konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a polgármester felhívja a
kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 8 napon belül nem tesz eleget a
felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a testület az eljárás
lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.
3. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén csak akkor
van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. Az ellenőrzési
eljárásra irányuló új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést a testület annak érdemi
vizsgálata nélkül elutasítja.
4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során a képviselői és hozzátartozói
vagyonnyilatkozatba történő betekintést a 4. függelék szerint vezetett „Betekintési
nyilvántartás”-ban dokumentálni kell.
5. A polgármester az ellenőrzési eljárásának eredményéről a képviselő-testületet a soron
következő ülésén tájékoztatja.

V.
Felelősségi szabályok
1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a
Testület felelős.
2. A képviselő felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljes
körűek és aktuálisak legyenek.
3. A vagyonnyilatkozatok technikai kezelése szabályainak megtartásáért a jegyző felelős.”

2. melléklet 1. függeléke 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

Igazolás
a vagyonnyilatkozat átvételéről

Alulírott ________________________ mint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett helyi
önkormányzati képviselő, a mai napon az alábbi vagyonnyilatkozatokat adom át:
________________ helyi önkormányzati képviselő
________________ házastárs/élettárs
________________ gyermek
________________ gyermek
________________ gyermek
________________ gyermek
_____________, 201 ______________hó_____nap

___________________________
átadó
átvevő

2. melléklet 2. függeléke a 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

NYILVÁNTARTÁS
a vagyonnyilatkozatokról

Sorsz
ám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyilatkozattételre
kötelezett neve

Hozzátartozó
vagyonnyilatkozatok száma
házastárs/
gyermek
Élettárs

Átvétel
időpontja

2. melléklet 3. függeléke a 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

NYILVÁNTARTÁS
a vagyonnyilatkozatok ellenőrzési eljárásáról
1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást kezdeményező neve, címe:
2. Az eljárás kezdeményezésének időpontja:
3. Az eljárásban érintett képviselő:
4. A vagyonnyilatkozat kifogásolt része:
5. A 4. pont megjelölésének hiányában a hiánypótlásra felhívás időpontja:
6. Az érintett tájékoztatásának időpontja a bejelentésről:
7. Az azonosító adatok átadásának időpontja a testület részére:
8. A testület ülésének időpontja:
9. Az eljárás eredménye:
a) A bejelentés elutasítva, mert
-nyilvánvalóan alaptalan,
-a bejelentő a hiánypótlásnak nem tett eleget,
-az ismételt kezdeményezés új tényállást nem tartalmaz.
b) A bejelentés alapján a testület az alábbiakat állapította meg:
10. Az azonosító adatok törlésének időpontja:
11. A képviselő-testület tájékoztatásának időpontja az eljárás eredményéről:

2. melléklet 4. függeléke a 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

NYILVÁNTARTÁS
a vagyonnyilatkozatokba történő betekintésről

Betekintő személy
neve

Aláírása

Betekintés időpontja

Megjegyzés

2. melléklet 5. függeléke 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

Igazolás
a vagyonnyilatkozat visszaadásáról

Alulírott ________________________ mint a vagyonnyilatkozat-vizsgáló testület
képviseletében eljárva a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett helyi önkormányzati
képviselő részére, a mai napon az alábbi vagyonnyilatkozatokat adom át:
________________ helyi önkormányzati képviselő
________________ házastárs/élettárs
________________ gyermek
________________ gyermek
________________ gyermek
________________ gyermek
_____________, 201 ______________hó_____nap

___________________________
átadó
átvevő”

