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utasítás

A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozat tétellel, betekintéssel és ellenőrzéssel
kapcsolatos eljárási szabályokról
1. A polgármester és az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottságainak
nem képviselő tagjai (továbbiakban képviselő) megbízólevelének átvételétől, majd ezt
követően minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni. A képviselő a saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös
háztartásban
élő
házastársának,
élettársának,
valamint
gyermekeinek
vagyonnyilatkozatát.
2. Az 1. pontban meghatározott vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén- a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény 39.§-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
3. A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványokat a szükséges
példányszámban a bizottság elnökétől - a települési képviselők választásának évében a
jegyzőtől - az 1. számú Adatlap szerinti Nyilatkozaton lehet igényelni személyesen
vagy meghatalmazott útján. A nyomtatványokat és a szükséges tájékoztatást a jegyző
adja át, személyesen de legkésőbb a nyilatkozat beérkezésétől számított három napon
belül.
4. A vagyonnyilatkozatokat kettő példányban, olvashatóan tollal kitöltve, személyenként
külön- külön kell benyújtani a jegyzőnek de a bizottság elnökének címezve. A zárt
borítékon fel kell tüntetni „Vagyonnyilatkozat". A jegyző a vagyonnyilatkozat
átvételéről a 3. számú Adatlap szerinti igazolást adja ki és erről nyilvántartást vezet.
5. A jegyző vagyonnyilatkozattal
köztisztviselő végzi.

kapcsolatos feladatait a jegyző által

megbízott

6. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatban a bizottság zárt ülést
tart. A bizottság jegyzőkönyveinek kezelésére vonatkozóan jelen rendeletnek a zárt
ülésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
7. A bizottság a benyújtott vagyonnyilatkozatok példányainak
adategyezését
vizsgálhatja. Ha az adatok egyeznek a bizottság elnöke a nyilatkozatokat lepecsételi és
nyilvántartási számmal látja el és elhelyezi a jegyző által a polgármesteri hivatalban
kijelölt biztonságos helyen (Szmsz 36.§). Ha nem egyeznek az adatok akkor az eltérés
megjelölésével haladéktalanul visszajuttatja a képviselőnek és részére új
vagyonnyilatkozat nyomtatványokat ad. A vagyonnyilatkozatokba belejavítani nem
lehet.
8. A képviselő vagyonnyilatkozata - a z ellenőrzéshez szolgáltatott adatok kivételévelnyilvános. A képviselő hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba
csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés és vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás lefolytatása céljából.
9. A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a bizottság elnöke engedélyezi.
A betekintést a bizottság elnöke nem tagadhatja meg. A betekintést kérő a bizottság
elnökének címezve a jegyzőhöz juttatja el írásbeli kérelmét. A kérelemnek
tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét és azt, hogy melyik képviselő

vagyonnyilatkozatába kíván betekinteni. A kérelemre a bizottság elnöke annak
beérkezésétől számított öt napon belül írásban a betekintés időpontjának
megjelölésével válaszol. A betekintés időpontját a kérelem beérkezésétől számított
harminc napon belüli időpontra a polgármesteri hivatal munkarendjéhez igazodva kell
megállapítani.
10. A betekintés a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő jelenlétében történhet. A
betekintést kérőnek a személyazonosságát igazolnia kell. A betekintést kérő a
vagyonnyilatkozatokról semmilyen felvételt vagy másolatot nem kérhet és nem
készíthet, a vagyonnyilatkozatot - a n n a k biztonsága érdekében- kézbe nem veheti.
11. A betekintés tényét a betekintésről szóló nyilvántartásban a betekintő aláírásával
igazolja. (2. számú adatlap)
12. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottság elnökénél írásban bárki
kezdeményezheti. A kezdeményező nevének és értesítési címének a kérelemből ki kell
tűnni és meg kell jelölni azt a képviselőt, aki ellen az eljárást kezdeményezik.
13. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásnak a vagyonnyilatkozat tartalmára
vonatkozó konkrét tényállításnak van helye. Ha az eljárásra vonatkozó kezdeményezés
nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát továbbá a
bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat, a bizottság elnöke felhívja a
kezdeményezőt a hiányok pótlására. Ha a hiánypótlásra nyitva álló határidő
eredménytelenül telik el az eljárást a jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellett - meg
kell szüntetni.
14. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak
valódiságának ellenőrzése.
15. Eljárás megindítása esetén a bizottság elnöke a bejelentést követő három munkanapon
belül - a bejelentés egyidejű megküldésével- tájékoztatja a képviselőt és felhívja a
bejelentéssel érintett adatok okirattal való bizonyítására. A képviselő a felhívásnak
nyolc napon belül köteles eleget tenni. Az azonosító adatokat a csak a bizottság tagjai
ismerhetik meg. Az eljárás lezárását követően az azonosító adatokat nyolc napon belül
törölni kell.
16. A bizottság eljárása a bizonyításra irányuló dokumentumok beszerzésére irányulhat. A
bizottság a bejelentést követő harminc napon belül köteles lezárni az eljárását. Az
eljárás eredményéről az ügy eldöntéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával
tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület a soron következő ülésén
indokolással ellátott határozatban dönt az ügy lezárásáról.
17. A képviselő-testület a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyben zárt ülést tart.
18. A képviselői vagyonnyilatkozatokat tíz évig meg kell őrizni és utána selejtezhető. A
vagyonnyilatkozatok nyilvántartása nem selejtezhető
19. A bizottság elnöke a vagyonnyilatkozat tételre nyitva álló határidő eltelte után a
képviselő-testületet tájékoztatja a vagyonnyilatkozatok leadásának alakulásáról.
20. Amíg a vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó bizottság nem alakul meg a képviselői
vagyonnyilatkozatokat a jegyző veszi át

