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Az Mötv. 39.§-a szabályozza az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségét 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 helyi szmsz előírásai a tárgyban:
46.§ (1) A Képviselő-testület állandó bizottságot hoz létre a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozatának kezelésére.
(2) A vagyonnyilatkozatokat a Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.
(3) Bejelentés alapján a nyilatkozatot megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a következő
ülésen, írásbeli előterjesztéssel tájékoztatja a Testületet.
Az Mötv. a bizottságokról többek között a következőképpen rendelkezik:
„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. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A
bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati
képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre.
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény
más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.

(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes
bizottságot hozhat létre.”
58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti…
A bizottság feladata lenne a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos minden jogszabályi
előírás szerinti teendő ellátása. Az szmsz és az Mötv. is kötelező bizottságnak írja elő a
vagyonnyilatkozat kezelő bizottságot, így azt az alakuló vagy azt követő ülésen kötelező
megválasztania a testületnek.
A fentiek értelmében a polgármester vagy bármely képviselő javaslatára tehát döntetni
szükséges a vagyonnyilatkozat kezelő bizottság tagjainak megválasztásáról. A polgármester
és alpolgármester nem lehet tagja és elnöke a bizottságnak, a bizottság létszáma minimálisan
3 fő kell legyen az elnökkel együtt, ezért szükséges egy külsős tag választása.
A döntés nyílt szavazással történik a személyek kiválasztását követően.
Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
…./2016.(……...)Önk. határozat
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 39.§ (3) bekezdése,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 46.§ (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok ellátására Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot hoz létre, a
Bizottságban egy külsős Kovács András (Aszófő, Árpád u. 4.) bizottsági tagot választ.
A bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:
Elnök: Mógor Judit Éva képviselő,
tag: Hamar Gyula Ferenc
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Bizottság megválasztását követően a kirendeltség-vezető átadja a bizottság elnökének
részére a képviselői vagyonnyilatkozat nyomtatványokat a szükséges intézkedések
megtételére érdekében.
Aszófő, 2016. április 6.
Keller Vendel s.k
polgármester

