




 
 

 
Melléklet a 2/2020. (IV. 14.) számú határozathoz 

 

 
 
 
 
 
 
 

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

SZABÁLYZAT 
AZ EGYES VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

SZÓLÓ 2007. ÉVI CLII. TV. 11. § (6) BEK. ALAPJÁN A 
VAGYONNYILATKOZAT ÁTADÁSÁRA, NYILVÁNTARTÁSÁRA, A 

VAGYONNYILATKOZATBAN FOGLALT SZEMÉLYES ADATOK 
VÉDELMÉRE VONATKOZÓ FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a 
továbbiakban: Vnytv.) értelmében a vagyonnyilatkozat átadásának, nyilvántartásának, 
a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok védelmének és a vagyongyarapodási vizsgálat 
során a meghallgatás részletes szabályai a következők szerint kerülnek 
meghatározásra:  
 

1. Általános rendelkezések 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdésében és a 72. § (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők a megválasztásuktól 
számított 30 napon belül, majd ezt követen minden év január 1. napjától számított 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.  
A Vnytv. 3. §. (3) bek. e) pontjában meghatározott személyek a megválasztásuktól 
számított 30 napon belül, majd ezt követen minden év június 1. napjáig 
vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.  
 
A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett a saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a 
hozzátartók vagyonnyilatkozatát is.  
 
Amennyiben a vagyonnyilatkozat tételre az Mötv. alapján kötelezett a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőig nem tesz eleget, akkor az Mötv. 
alapján a vagyonnyilatkozat benyújtásáig képviselői jogait nem gyakorolhatja, 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Aki az Vnytv. alapján 
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét megtagadja, akkor jogviszonyát meg kell 
szüntetni, és ettől számított három évig a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget 
megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. 
 

2. A szabályzat hatálya 
 

Jelen szabályzat hatálya 
- Bodmér Község Önkormányzata Polgármesterére,  
- Bodmér Község Önkormányzata képviselőjére,  
 valamennyi állandó önkormányzati és szakmai bizottság külső szakértő tagjára,  
 az előző pontokban szereplő személyek hozzátartozóira és  
- a vagyonnyilatkozat tételi eljárásban közreműködőkre terjed ki.  

 
Hozzátartozónak kell tekinteni az Mötv. és a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat tételre 
kötelezett házastársát, élettársát, valamint a közös háztartásban lévő szülőt, 
gyermeket, a házastárs gyermekét, ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is.  
 
Nem köteles a Vnytv. rendelkezései alapján vagyonnyilatkozatot tenni az, aki külön 
jogszabály szerint vagyonnyilatkozat-tételre egyébként kötelezett. Ebben az esetben a 
vagyonnyilatkozat megtételéről, illetve az erre vonatkozó kötelezettségről az érintett 
személynek nyilatkozatot kell benyújtania, melyhez csatolni kell a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség megtételét igazoló, a törvényben meghatározott szerv által kiállított 
okiratát. 
 
Jelen szabályzat tárgyi hatálya a vagyonnyilatkozat átadására, a nyilvántartására, a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére, őrzésére, a meghallgatással 
kapcsolatos szabályokra, valamint a fenti tevékenységek eljárási szabályaira terjed ki.  



 
 

 
3. Az őrzésre kötelezett  

 
Vagyonnyilatkozat eljárásban a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére, továbbá az ellenőrzéssel 
összefüggő feladatok ellátására 

a) az Mötv. alapján vagyonnyilatkozattételre kötelesek vonatkozásában Bodmér 
Község Önkormányzata Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) jár el; 

b) a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozattételre kötelesek vonatkozásában a 
polgármester jár el. 

 

Az őrzésre kötelezettek feladatukat a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) Jegyzője vagy az általa kijelölt köztisztviselője útján látja el (a 
továbbiakban: közreműködő köztisztviselő). 
 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester felel azért, hogy a vagyonnyilatkozati eljárásban megismert adatok, 
tények az eljárási szabályok megszegésével vagy más módon illetéktelen személy vagy 
szerv tudomására ne jussanak.  
 

4. A Bizottság tájékoztatási kötelezettsége 
 

Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester – legalább az esedékességet megelőző 8 nappal korábban – írásban 
tájékoztatja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról, 
lényeges tartalmáról és esedékességének időpontjáról, valamint a kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 
 
A tájékoztatáshoz mellékelni kell a vagyonnyilatkozat nyomtatványait és a kitöltéshez 
szükséges írásbeli útmutatót. 
 

5. A vagyonnyilatkozat kitöltésével kapcsolatos szabályok 
 

A vagyonnyilatkozatokat géppel vagy tollal, jól olvashatóan kell kitölteni. Abban az 
esetben, ha a nyilatkozat kitöltése során tévedés vagy elírás történik, hibát a nyilatkozat 
kitöltője saját kezűleg javítja és feltünteti a javítás dátumát. Azokat a sorokat, 
amelyekben a kötelezett nem tüntet fel adatot, ki kell húzni. Ha a nyomtatványon 
szereplő sorok kevésnek bizonyulnak a feltüntetendő adatokhoz, a további adatok 
közlése a nyomtatványhoz csatolt, az eredetivel megegyező tartalmú pótlap, illetve 
csatolt melléklet segítségével oldható meg. 
 
A vagyonnyilatkozatot oldalanként alá kell írni, szerepeltetni kell a kitöltés dátumát. A 
nyilatkozattételre kötelezett hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát a 
vagyonnyilatkozatot tevő írja alá. 
 
A vagyonnyilatkozatokat két példányban kell kitölteni, amelyből egy példány a 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél marad. 
 



 
 

6. Vagyonnyilatkozatok hivatalos átvétele 
 

A kitöltött vagyonnyilatkozatok egy példányát az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-
tételre köteleseknek a Bizottság elnökének, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
köteleseknek a Polgármesternek címezve nyújtják be a jogszabályban meghatározott 
határidőben. A vagyonnyilatkozatokat a Bizottság Elnökének, illetve a 
Polgármesternek a közreműködő köztisztviselő veszi át és írásbeli igazolást állít ki a 
nyilatkozattételre kötelezett részére a vagyonnyilatkozatok átvételéről.  
 
A nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkozatát nyitott borítékban, a 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatot külön-külön, lezárt borítékban kell leadni. Az Mötv. 
alapján vagyonnyilatkozatra kötelesek tekintetében a borítékokat névvel kell ellátni, 
figyelemmel arra, hogy a nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkozata nyilvános, 
ugyanakkor a hozzátartozói vagyonnyilatkozatba, illetve a Vnytv. alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában csak a vagyonnyilatkozatokat 
kezelő Bizottság tagjai, illetve a Polgármester tekinthetnek be, és ők is csak ellenőrzés 
céljából. A boríték lezártnak tekinthető, amennyiben azt leragasztották és a 
ragasztásnál a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett ellátta kézjegyével. 
 
A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékra rá kell vezetni annak nyilvántartási számát 
(nyt.sorszám/nyilvántartásba vétel éve). 
A vagyonnyilatkozatok egy példánya a Bizottságnál marad, másik példányának 
megőrzéséről a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett gondoskodik, különös tekintettel 
az esetleges ellenőrzési eljárás lehetőségére is. 

 
7. Vagyonnyilatkozatok tárolása, kezelése 

 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően nyilvántartja és ellenőrzi a nyilatkozattételre kötelezettek és a 
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait, továbbá a vagyonnyilatkozattal kapcsolatosan 
keletkezett iratokat. A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten, 
zároltan kell kezelni és tárolni. 
 
A vagyonnyilatkozatokról és az ellenőrzési eljárásról nyilvántartást kell vezetni. 
 
A vagyonnyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval kell ellátni, melynek elemei a 
következők: 

 
Évszám Első két számjegy Második két számjegy 

Az 
esedékesség 
dátuma 
szerinti 
évszám 

Ábécé szerinti 
betűrendben 
vagy ciklus 
közbeni 
megválasztás 
esetén 
időrendben 

01-től 
folyamatosan 

Saját 
személyére  

01 

Házas- vagy 
élettársra 

11 

Gyermekre 21-től 
folyamatosan 

 
A Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályozásnak 
megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános 
vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerje meg. 



 
 

Ha a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személy írásban bejelenti, hogy a közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyereke esetén a közös háztartásban élés 
megszűnt, az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Bizottság Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában 
a Polgármester az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat haladéktalanul 
igazolással visszaadja.  
 
A nyilatkozattételre kötelezett és hozzátartozója által, tárgyévben tett 
vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 
vagyonnyilatkozatukat az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Polgármester a nyilatkozattételre kötelezettnek visszaadja, 
amiről igazolást állít ki. 

 
8. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési feladatok 

lebonyolítása 
 
Az Mötv. alapján nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez 
szolgáltatott azonosító, részletes adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az ezekbe 
történő betekintést az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság Elnöke biztosítja. A betekintés a Hivatalban biztosított. A 
betekintő a nyilatkozatról feljegyzést készíthet, azonban arról papír alapú, avagy 
elektronikus másolat nem készülhet. 
 
A hozzátartozó nyilatkozata és a Vnytv. alapján kötelezettek nyilatkozata nem 
nyilvános, abban csak az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság tagjai, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Polgármester tekinthet be ellenőrzés céljából. 

 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester 
ellenőrzési eljárást folytathat le: 
a) a kötelezettséget megalapozó jogviszony vagy feladatkör megszűnésétől számított 
egy éven belül, illetve 
b) ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan 
feltehető, hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó 
jogviszonyából, illetve ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján 
nem igazolható. 
 
A b) pont szerinti ellenőrzési eljárás lefolytatása esetén az Mötv. alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a Vnytv. alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester a kötelezettet 
meghallgatja. Nem lehet meghallgatást kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve, 
ha a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amely 
korábbi meghallgatás során már tisztázott. Meghallgatásra - a kötelezett kérelme 
alapján - érdekképviseleti szerv képviselőjének vagy a kötelezett által megbízott más 
személynek a jelenlétében, jegyzőkönyvvezetés mellett kerülhet sor. 
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást bárki kezdeményezheti. A 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 
valóságtartalmának ellenőrzése. 



 
 

Az eljárást írásban kell kezdeményezni, a kezdeményező nevének és értesítési címének, 
valamint a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékoknak megjelölésével. Ha a 
kezdeményező a nevét és az értesítési címét nem adja meg, akkor csak a bejelentés 
alapjául szolgáló bizonyítékok hitelt érdemlősége esetén kell megindítani az eljárást. 
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 
tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló 
kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és 
tartalmát, továbbá a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat, akkor az Mötv. alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság Elnöke, a Vnytv. 
alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester az eljárás 
lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. 

 
Eljárás megindítása esetén az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Polgármester erről a bejelentést követő nyolc napon belül 
– a bejelentés megküldésével – tájékoztatja a nyilatkozattételre kötelezettet, és 
egyidejűleg felhívja a bejelentéssel érintett adatok hitelt érdemlő bizonyítására.  
A tájékoztatást követően a nyilatkozattételre kötelezett nyolc napon belül köteles a 
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyra 
vonatkozó adatokat az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság Elnökének, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Polgármesternek benyújtani. Az azonosító adatokat csak 
az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
tagjai, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester ismerheti meg, s azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül meg 
kell semmisíteni.  

 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester az 
eljárást zárt ülésen folytatja le, amelyről jegyzőkönyv készül. A Polgármester által 
lefolytatott eljárás ülésein a közreműködő köztisztviselőnek is jelen kell lennie. 
A bizonyításra vonatkozó eljárási cselekmények a hitelt érdemlő okiratok beszerzéseire 
irányulhatnak.  
 
A bejelentéstől számított 30 naptári napon belül – indokolt esetben egy alkalommal 
történő meghosszabbítással – lezárja az eljárást és annak eredményét a soron 
következő ülésén – az ügy eldöntéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával – 
előterjeszti Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon 
vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés 
új tényállást tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új 
tényállás nélküli – ismételt kezdeményezés az eljárás lefolytatása nélkül elutasítandó. 
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során a nyilatkozattételre 
kötelezettek és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatba való betekintést dokumentálni 
kell. 
 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester - a 



 
 

vagyonnyilatkozat haladéktalan megküldésével - az állami adóhatóságnál a kötelezett 
és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti vizsgálatát kezdeményezi, ha 

a) a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az ezt megalapozó jogviszony vagy 
feladatkör megszűnésétől számított egy éven belüli ellenőrzés során a 
vagyonnyilatkozatok tartalmából alaposan feltehető, hogy a kötelezett 
vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyából, 
illetve ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható, 

b) a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a megalapozó jogviszony vagy feladatkör 
betöltése esetén az előírt határidőben nem tett eleget, vagy 

c) a meghallgatási eljárás során a bejelentésben szereplő tények, adatok, 
körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlően. 
 

9. Felelősségi szabályok 
 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért 
az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester 
felelős az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseire figyelemmel. 
 
A nyilatkozattételre kötelezett felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, 
pontosak, teljes körűek és aktuálisak legyenek. 
 

10. Záró rendelkezések 
 
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak, valamint nem képviselő 
bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos 
eljárásról szóló szabályzat 2020. január 2. napján lép hatályba 
 
 
Kelt: Bodmér, 2020. január 2. 
 
 

 
………………………………..                              ……………………………… 

polgármester                                         jegyző 
 
 


