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Az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatosan 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (továbbiakban 
Mötv) 39. § (3) bekezdése a következőket rögzíti: 
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 
bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és 
ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez 
szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. 
 
A vagyonnyilatkozatot a Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban SzMSz) 
szerint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete  Jogi  Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottsága tartja nyilván, melynek adminisztratív feladataiban a 
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai referense működik közre. A 
vagyonnyilatkozatok a Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen 
megtekinthetők. 
 
Többen megkerestek azzal az igénnyel, hogy más településekhez hasonlóan a 
szentesi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai is elérhetőek legyenek a 
város honlapján. 
Az igény kielégítése érdekében javaslom, hogy SzMSz-ünk módosításával 
szélesítsük a nyilvánosságot, tegyük lehetővé a vagyonnyilatkozatok lakosság általi, 
a város honlapján történő megismerését.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv 48. § (3) 
bekezdése első mondata a következőket mondja ki:  





 
 
 
 
 

Melléklet 
  

Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
/2017. (….) önkormányzati rendelete 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.01.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
Rendelet) a következő 13/A §-al egészül ki:  
 
13/A § Az önkormányzati képviselő közérdekből nyilvános vagyonnyilatkozata 
esedékességekor a város honlapján megjelenítendő. 
  

 
2. § 

 
 A Rendelet  34. §-ának első mondata törlésre kerül. 
  
 

3. § 
 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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