
4. számú függelék 

a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

9/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 

 
 

SZABÁLYZAT 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÉS A VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ 

HÁZAS- VAGY ÉLETTÁRSA, VALAMINT GYERMEKE 

VAGYONNYILATKOZATÁNAK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL 

 

1) A vagyonnyilatkozatokat a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

9/2022. (XII.15.) rendelet 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ügyrendi és Jogi 

Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 

 

2) A vagyonnyilatkozatok őrzése, és a nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátása a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatalnak e célra – a bizottság elnökének 

egyetértésével – kijelölt köztisztviselőjének feladata. 

 

3) A vagyonnyilatkozatokat, nyilatkozattevőnként külön-külön lezárt és a Csongrád-Csanád 

Vármegye Közgyűlése 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 igazolja aláírásával. 

 

c) A bizottság által őrzött vagyonnyilatkozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből 

nyilatkozattevőnként külön-külön meg lehet állapítani a vagyonnyilatkozatok leadásának, 

lezárásának (igazolásának) pontos időpontját, a vagyonnyilatkozatok felnyitásának tényét, 

időpontját, okát, és a vagyonnyilatkozatokba betekintők személyét. 

 

4) A vagyonnyilatkozatokat a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatalban oly módon 

kell kezelni és tárolni, hogy azokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. A 

vagyonnyilatkozatokat a vármegyei jegyző által kijelölt, biztonsági zárral ellátott helyiségben, 

páncélszekrényben kell tárolni. 

 

5) A képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - 

nyilvános. Ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatnak számít a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 39. § (5) bekezdésében lévő 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 és Jogi Bizottság 

határozata szükséges. 

 

b) A képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának felbontását követően a vagyonnyilatkozatot 

tartalmazó boríték lezárását a bizottság elnöke igazolja aláírásával. 

 



c) Ha a képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának felbontását a nyilatkozattevő vagy az 

érintett képviselő kérte, a boríték ismételt lezárását a felbontást kérő igazolja aláírásával. 

 

7) Az Ügyrendi és Jogi Bizottság eljárása során köteles betartani és betartatni az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 

 

A helyi önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának nyilvánosságával kapcsolatos eljárási 

szabályok 

 

8) A vagyonnyilatkozatok közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, így az önkormányzatnak 

biztosítania kell, hogy arra irányuló igény alapján azokat bárki megismerhesse. Az 

önkormányzatnak a képviselő vagyonnyilatkozata esetében közzétételi kötelezettsége nincsen. 

(Infotv. III.fejezet), azonban minden év február 15-től 30 napra a képviselők vagyonnyilatkozata 

nyilvánosságra lesz hozva a vármegyei önkormányzat honlapján. Ezen időszak meghosszabbodhat a 

képviselő önkéntes vállalása alapján. 

 

9) A képviselő vagyonnyilatkozatának megtekintését a Csongrád-Csanád Vármegyei 

Önkormányzati Hivatalban, bárki kezdeményezheti a jegyzőnél írásban.  

 

10) A vármegyei jegyző, mint a Hivatal vezetője biztosítja a feltételét annak, hogy a 

vagyonnyilatkozatba betekintést kérő e szabályzat előírásai szerint élhessen jogával. 

 

11) A kijelölt köztisztviselő köteles a vagyonnyilatkozat nyilvántartó lapra feljegyezni a betekintést 

kérő nevét, a betekintés időpontját, és köteles a nyilvántartó lapot a betekintést kérővel aláíratni. 

 

12) A vagyonnyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot a kijelölt köztisztviselő nyitja fel és 

betekintésre átadja a betekintést kérőnek. A vagyonnyilatkozat felbontását követően a kijelölt 

köztisztviselő köteles gondoskodni arról, hogy a vagyonnyilatkozatokba beírás vagy törlés 

illetéktelenül ne történhessen. A betekintést kérő jogosult a vagyonnyilatkozatból adatokat kiírni, és 

a vagyonnyilatkozatról a 301/2016. Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelő költségtérítés 

megfizetésével másolat kérhető, figyelembe véve, hogy a vagyon pontos azonosításához feltüntetett 

adatok (pl. az ingatlan címe) nem nyilvános adatok. 

 

13) A vagyonnyilatkozat megtekintését követően a vagyonnyilatkozat ismételt lezárásánál e 

szabályzat 3) a) pontja szerint kell eljárni. 

 

 


