
10.  függelék a 29/2012 .  (XII . 14.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

Az Önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő  
házastársa, vagy élettársa és gyermeke 

 vagyonnyilatkozatának nyilvántartási szabályai 
 

1.) A vagyonnyilatkozatokat az önkormányzat SZMSZ-ben kapott felhatalmazása alapján az 
Ügyrendi Bizottság tartja nyilván. 

2.) A vagyonnyilatkozatok őrzése és a nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása a 
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala e célra – a Bizottság Elnökének 
egyetértésével – kijelölt köztisztviselőjének a feladata. 

3.) A vagyonnyilatkozatokat, nyilatkozattevőként külön – külön lezárt és a Polgármesteri Hivatal 
körbélyegzőjével lebélyegzett borítékban kell tartani. 
a) A képviselő vagyonnyilatkozatát tartalmazó borítékok lezárását, a borítékon, az 

adminisztrációs feladatok ellátására kijelölt köztisztviselő igazolja aláírásával. 
b) A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát tartalmazó borítékok lezárását, a 

borítékon, a vagyonnyilatkozatra kötelezett képviselő aláírásával igazolja. 
c) A bizottság által őrzött vagyonnyilatkozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből 

nyilatkozattevőnként külön – külön meg lehet állapítani a vagyonnyilatkozatok felnyitásának 
tényét, időpontját, okát, és a vagyonnyilatkozatokba betekintők személyét. 

4.) A vagyonnyilatkozatokat a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában oly 
módon kell kezelni és tárolni, hogy azokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá, –a 
vagyonnyilatkozatokat a jegyző által kijelölt, biztonsági zárral ellátott helyiségekben, 
páncélszekrényben kell tárolni. 

5.) A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – 
nyilvános. Ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatnak számít a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (5) bekezdésében 
meghatározott, írásban bejelentett adat. 

6.) A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba – a nyilatkozat tételére 
kötelezett vagy az érintett képviselő kivételével – csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be 
az ellenőrzés céljából. 
a) A képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának felbontásához az Ügyrendi Bizottság 

határozata szükséges. 
b) A képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának felbontását követően a nyilatkozatot 

tartalmazó boríték ismételt lezárását a bizottság elnöke igazolja aláírásával. 
c) Ha a képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának felbontását a nyilatkozattevő vagy az 

érintett fél kérte, a boríték ismételt lezárását a felbontást kérő igazolja aláírásával. 
7.) Az Ügyrendi Bizottság eljárása során köteles betartani és betartatni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 
 
 
 
……………………………….     ………………………………. 
   Ügyrendi Bizottság Elnöke             Jegyző   


