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F E L J E G Y Z É S  

 

- Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesteréhez -  

 

a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VI.07.) önkormányzati rendelete 

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: 

SZMSZ) 48. § (7) bekezdése értelmében a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban: 

Bizottság) látja el: 

- a Polgármester, Alpolgármester, a képviselők, a bizottsági tagok összeférhetetlenségi 

nyilatkozatával,  
- továbbá a bizottsági tagok kivételével ezen személyek, valamint meghatározott hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozatával, a köztartozásmentes adatbázissal, az ezekhez kapcsolódó bejelentésekkel 

összefüggő nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

39. § (1)-(2) bekezdése szerint: 

 

„ (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.” 

 

Minden képviselőnek, illetve a Polgármesternek legkésőbb 2021. január 31. napjáig kellett a számára 

határidőben átadott vagyonnyilatkozatot benyújtania.  

 

Magyarország Kormánya „a veszélyhelyzet kihirdetéséről” szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az 

élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 



érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki mely érinti, de nem függeszti fel a helyi önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

Az Mötv. 41. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a Képviselő-testület és szervei 

biztosítják. A vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság a Képviselő-testület szervének minősül. 

Veszélyhelyzetben a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság nem működik és nem is hozhat döntést, a 

bizottság elnöke nem jogosult és nem kötelezett a vagyonnyilatkozatok átvételére sem.  

 

Fentiekre tekintettel veszélyhelyzetben a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság feladat- és hatáskörét 

is a polgármester gyakorolja.  

Miután a vagyonnyilatkozatok leadására sor került, a polgármester a bizottság feladat- és hatáskörében 

eljárva, haladéktalanul, határozatot hoz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.  

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a nyomtatványgarnitúra felhasználásával – minden érintett 

határidőben eleget tett.  

 
 

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a feljegyzés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. február 11. 

 

 

 

 

                                                                                                                dr. Deák Ferenc jegyző 

     nevében és megbízásából: 

 

 

             Toldi Tímea 

            köztisztviselő 
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„Határozati javaslat” 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 

 

…../..........(…..) számú határozata  

 

a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról 

 

 

 

A Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 

 

 

1) Megvizsgálta a Képviselő-testület tagjainak, valamint meghatározott hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozata benyújtásával kapcsolatos kötelezettségei teljesítését és megállapította, 

hogy kötelezettségének minden érintett határidőben és hiánytalanul – a rájuk vonatkozó külön 

törvényekben meghatározott eljárási szabályok szerint – eleget tett.  

 

2) Megállapította, hogy  

 

a) a Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozata, szabályosan kitöltve nyitott, míg a 

hozzátartozói vagyonnyilatkozatok zárt borítékban kerültek átvételre, 

b) az a) pontban meghatározottak részére ezen iratok átvételéről – az iratok minősítését, 

darabszámát, az átvétel időpontját, az átvevő aláírását tartalmazó – átvételi elismervény 

került átadásra. 

 

3) Az átvett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba vette a következő sorszámok szerint: 

 

1) FILEP SÁNDOR    polgármester  Tamási Áron u. 3. szám  

2) SZALAINÉ BIRÓ KATALIN  alpolgármester Szatmár u 14. szám 

3) BIRÓ ÉVA     képviselő  Orbán B. krt. 13. szám 

4) CSOBOLYA ATTILA   képviselő  Bajcsy-Zs. u. 3. szám 

5) IVÁNYI TAMÁS   képviselő  Móricz Zsigmond u. 5. 

6) JÜTTNER CSABA   képviselő  Táncsics M. u.109. szám 

7) NAGY MIKLÓS   képviselő  Veres P. út 3. szám 

8) SZŐLLÖSY LÁSZLÓ   képviselő  Ilki út 19. 

9) SZUCSÁNYINÉ MAGOCSA EDIT képviselő  Bessenyei u. 2/c. szám 

 

4) Megbízza a Jegyzőt, hogy - a Jegyzői Titkárság adminisztratív közreműködése mellett –  

 

a) gondoskodjon az átvett iratoknak más iratoktól fizikailag jól elkülönített, képviselőnként 

külön egy – a nyilvántartásba vétel sorszámával és a Polgármester, az Alpolgármester, a 

képviselő nevével ellátott – dossziéban elhelyezett, a Városházán – a Jegyző által kiadott 

Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő – jól zárható, tűzbiztos 

lemezszekrényben történő tárolásáról, őrzéséről, ezek megtörténtének folyamatosan 

figyelemmel kíséréséről, 

b) biztosítsa a vagyonnyilatkozatok esetében a külön törvényben és az SZMSZ-ben előírt 

eljárási – különös tekintettel a betekintési jogra vonatkozó – szabályok betartását,  

c) a határozatot az érintetteknek küldje meg. 
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A határozatot kapják: 

 

b) Polgármester   (helyben) 

c) Képviselők   (lakhelyükön) 

d) Jegyző, Aljegyző (helyben) 

 

 

 

 

Ellenőrizte:   ……………………………… 

                 Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző  

 

 

A feljegyzés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. február 11. 

                                                                                                                   

 

 

        dr. Deák Ferenc jegyző  
 

 

 

                              

 


