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Tárgy: Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről tájékoztatás 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az Ötv. 33/B. §-a értelmében a Polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente, míg 
az önkormányzati képviselők az Ökjtv. 10/A. § (1) bekezdése szerint a megbízólevelüknek 
átvételétől számított 30 napon belül, majd azt követően minden év január 1-től számított 30 napon 
belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni e törvény melléklete szerinti formanyomtatványon. A 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának és gyermekének vagyonnyilatkozatát is. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati képviselő 
jogait nem gyakorolhatja, az Ötv. 20. §-ában írt  juttatásban sem részesülhet mindaddig, amíg eleget nem tesz a fent már 
általam említett kötelezettségének Ökjtv. 10/A. § (2) bekezdése értelmében. A bizottságok nem képviselői 
tagjainak vagyonnyilatkozatot nem kell tenniük. 
Az Ötv. 33/C. § (1) bekezdése alapján a polgármester vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének 
szándékos elmulasztása vagy valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a polgármesteri tisztsége 
megszüntetésére irányuló kereset benyújtását eredményezheti. 
Ennek az a következménye, hogy a mulasztásba esett képviselő nem rendelkezik szavazati joggal, az Ötv. 
19. §-ában szabályozott jogosítványait nem gyakorolhatja, továbbá nem jogosult a helyi rendeletben 
szabályozott tiszteletdíjra sem. 
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt Ügyrendi Bizottság tartja 
nyilván és ellenőrzi ( SZMSZ 28. § (2) bekezdése h)-i)-j) pontja), az Ötv. 22. §-a (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján. 
Ökjtv. 10/A. §-a alábbi bekezdéseit ajánlom az érintettek figyelmébe: 
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság 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 vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottságnál bárki 
kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről az ellenőrző bizottság tájékozatja a soron következő ülésen a 
képviselő-testületet. 
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság felhívására a 
képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó 
azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 
 
A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, aki egyben önkormányzati képviselő is, az 
Ökjtv. 10/A. §-a szerinti vagyonnyilatkozat megtételére köteles. 
A polgármester, alpolgármester és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséhez 
szükséges formanyomtatványok átadására a képviselő-testület alakuló ülésén kerül sor. 
 
  

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Indítványozom az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni határozathozatal nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2006. október 6. 
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