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2. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. február 8-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A 2021. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek megtételének 

ellenőrzése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 15. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

A jelen előterjesztés nyilvánosan hozzáférhető, a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére 

nem nyilvánosan kerül sor. 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselő 

megválasztásától, majd azt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozatot a kitöltés időpontjában 

fennálló vagyoni, jövedelmi és gazdasági érdekeltségi viszonyokról teljes körűen kell 

megtenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.  

A képviselő az Mötv. 39. § (2) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat tételének 

elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – e tisztségéből fakadó jogait nem 

gyakorolhatja és képviselői tisztségéből eredő juttatásokban nem részesülhet.  

 

Ez a kötelezettség vonatkozik a polgármesterre, valamint a bizottságok nem képviselő 

tagjára is, illetve az Mötv. 75. § (2) bekezdése szerint a nem a képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ezért a 

Kerényi Zsolt alpolgármesterre is kiterjed. 

 

A képviselő-testület a vagyonnyilatkozat tételére kötelesek vagyonnyilatkozatának 

nyilvántartására és ellenőrzésére a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot jelölte ki a 

szervezeti és működési szabályzatról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

74. §-ban. A Bizottságnak a vagyonnyilatkozat tétel határidejének lejártát követően 

tizenöt napon belül ellenőriznie kell, hogy a kitöltött vagyonnyilatkozat alkalmas-e a 

személyazonosításra, illetve megfelel-e a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásának és 

ellenőrzésének szabályairól szóló szabályzatnak. A bizottsági ülés megtartására a 

veszélyhelyzet miatt azonban nincs lehetőség, ezzel kapcsolatban pedig a 

veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 

15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet is kifejezetten úgy rendelkezik (3. § (4) bekezdés), 

hogy a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájának munkatársai 

valamennyi képviselő-testületi és bizottsági tag, illetve Kerényi Zsolt alpolgármester 

úr részére rendelkezésre bocsátotta a vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló 

nyomtatványokat a szükséges számban (mellékelve egy kitöltési útmutatót is). Az 

előírt határidőre valamennyi képviselő, külsős bizottsági tag, továbbá jómagam és 

alpolgármester úr is eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és a 

testületi ügyekkel foglalkozó ügyintéző számára lezárt borítékban átadta a kitöltött 

nyilatkozatokat. A lezárt borítékok felnyitása a polgármesteri döntéshozatal 

időpontjában történik meg, ezt követően ellenőrzöm, hogy a kitöltés megfelelő-e 

(egyértelmű-e, hogy a nyilatkozatot a képviselő vagy hozzátartozója tette-e meg), 

ezután pedig valamennyi nyilatkozat sorszámmal ellátott, nevet nem tartalmazó 

borítékba kerül a nyilvántartás szerint.  
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A 2020. január 31-ig leadott vagyonnyilatkozatok visszaadása a 2021. évi 

vagyonnyilatkozatok átadásakor megtörtént. 

 

Határozati javaslat 

a 2021. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

megtételének ellenőrzéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt a 

polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – mint 

vagyonnyilatkozatot-vizsgáló bizottság – feladat- és hatáskörét gyakorolva 

megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi tagja, a nem a Képviselő-testület 

tagjai közül választott alpolgármester, valamint az önkormányzati bizottságok nem 

képviselő tagjai is eleget tettek a 2021. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségüknek.  

 

Dombóvár Város Polgármestere a kitöltött nyilatkozatokat ellenőrizte, és az ellenőrzés 

alapján megállapítja, hogy azok alkalmasak a nyilatkozattevők személyének 

azonosítására, valamint megfelelnek a Dombóvár Város Önkormányzatánál a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 

vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló szabályzatnak. 

 

Dombóvár Város Polgármestere elrendeli, hogy a vagyonnyilatkozatokat a 

nyilvántartás szerinti sorszámmal ellátott lezárt borítékba kell helyezni, valamint a 

nyilvános vagyonnyilatkozatok digitális másolatát közzé kell tenni az önkormányzat 

honlapján az ehhez hozzájáruló képviselők tekintetében. 

 

Határidő: 2021. február 16. 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 
 


