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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Tájékoztatás a vagyonnyilatkozatok megtételéről 

 

Tisztelt Bizottság! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a helyi önkormányzati képviselők 

jogállásának szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése szerint az 

önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-

jétől számított 30 napon belül az e törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatát. 

„(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.” 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság tartja nyilván a képviselői vagyonnyilatkozatokat. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek az érintettek eleget tettek, a nyilatkozatok 

nyilvántartásba vétele megtörtént.  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

megállapítja, hogy valamennyi képviselő saját személyére és hozzátartozójára 

kiterjedően 2023. január 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett. A 

benyújtott vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele megtörtént. 

Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 
 
Budakalász, 2023.02.09. 

 
Kóder György 
bizottság elnöke 


