
Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2010. (IV.30.) rendelete

az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) A polgármester és az önkormányzati képviselő (továbbiakban együtt: képviselő)
megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon
belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni
köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének
vagyonnyilatkozatát is.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén az önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ (2) bekezdése, valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/C.§ (1) bekezdése alkalmazandó.

2.§

 (1) A vagyonnyilatkozatokat egy példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt
borítékban a jegyzőnél. A vagyonnyilatkozatok átvételéről az Ügyrendi Bizottság igazolást ad
ki. 

(2) A vagyonnyilatkozatokat tartalmazó borítékokat csak a határozatképes Ügyrendi Bizottság
bonthatja fel. A hivatalban maradt példányok megőrzéséről a bizottság a jegyző
közreműködésével gondoskodik.

(3) A vagyonnyilatkozatokat olvashatóan, tollal kell kitölteni. Ha a kitöltés során tévedésre
vagy elírásra kerül sor a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt kell kitölteni.

3.§

(1) A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok
kivételével – nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak
a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából eljárás lefolytatásakor.

(2) A betekintést írásban kell kérni, melyet a bizottság elnöke engedélyezi. A betekintésről a
jegyző nyilvántartást vezet.

(3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóság
tartalmának ellenőrzése.

(4) Az eljárást írásban kell kezdeményezni, a kezdeményező nevének és értesítési címének,
valamint a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékok megjelölésével. Ha a kezdeményező a
nevét és az értesítési címét nem adja meg, a bizottság csak a bejelentés alapjául szolgáló
bizonyítékok hitelt érdemlősége esetén indítja meg az eljárást.



(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés
nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, továbbá a
bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a
hiány pótlására. Ha a kezdeményező nyolc napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a
bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

(6) Eljárás megindítása esetén a bizottság elnöke erről a bejelentést követő három
munkanapon belül - a bejelentés megküldésével- tájékoztatja a képviselőt, és egyidejűleg
felhívja a bejelentéssel érintett adatok hitelt érdemlő okirati bizonyítására. A tájékoztatást
követően a képviselő nyolc napon belül köteles vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni,
jövedelmi és érdekeltségi viszonyra vonatkozó azonosító adatokat a bizottság elnökének
benyújtani. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás
lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.

(7) A bizottság az eljárást zárt ülésen folytatja le, amelyről szó szerinti jegyzőkönyv készül. A
bizottság bizonyításra vonatkozó eljárási cselekményei a hitelt érdemlő okiratok beszerzéseire
irányulhatnak. A bizottság legkésőbb a bejelentéstől számított második rendes ülésén lezárja
az eljárást és annak eredményéről a soron következő ülésén – az ügy eldöntéséhez szükséges
dokumentumok benyújtásával – tájékoztatja a Képviselő-testületet. A testület az eljárás
lezárásáról indokolással ellátott határozattal dönt.

(8) A Képviselő-testület zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
tárgyalásakor.

(9) A képviselői vagyonnyilatkozatokat 10 évig meg kell őrizni, utána selejtezhető. A
képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása nem selejtezhető.

4.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kópháza, 2010. április 22.

Grubits Ferenc                                                                      Rabi Kinga
polgármester                                                                            jegyző

A rendeletet a képviselő-testület  2010. április 29.  ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja :  2010. április 30.

                                                              
     ………………………………

                                                                              Rabi Kinga
                                                                                 jegyző



NYILVÁNTARTÁS
A KÉPVISELŐ VAGYONNYILATKOZATOKBA TÖRTÉNŐ

BETEKINTÉSRŐL

A betekintés időpontja A betekintő olvasható aláírása A megtekintett vagyonnyilatkozat
nyilvántartási száma
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