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322/2008. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló a 2007. évi CLII. 
törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:  

 
A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat Vagyonnyilatkozat-tételi 
szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 
Osztály 
A határozatról értesül: 
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 3. Dr. Németh Mónika jegyző 
 4. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály és közreműködésével a 
szabályzattal      

       érintett vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.   
 

 

 

K.m.f. 
 
 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. október 1. 
 
 
Szekeres Marianna 
      jkv. 
 

 



322/2008.(IX. 30.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 
Abony Város Önkormányzat Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata 

 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat 

tételre kötelezett nem köztisztviselői jogviszonyban álló kötelezettek nyilatkozattételére vonatkozóan Abony 

Város Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

1. A vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

látja el. 

2. A vagyonnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások  és Munkaügyi osztályán kell 

átadni az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke vagy elnökhelyettese részére. A 

vagyonnyilatkozatokat nyilvántartási számmal kell ellátni és a nyilvántartási szám szerint növekvő 

számsorrendben minden más irattól elkülönítve, zárt szekrényben kell tárolni. A vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség ellenőrizhetősége érdekében a vagyonnyilatkozattal érintett feladatkörökről, 

tisztségekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az 

érintett kötelezettségét határidőre teljesítette-e.   

3. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációt  az Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások  és Munkaügyi osztály közreműködésével 

látja el, az adatgazdát a hivatal jegyzője nevesíti. 

4. Az eljárások során kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmére. Betekintésre csak a 

jogszabályban feljogosított személyek, szervek jogosultak. Amennyiben a személyes adatok sérelmének 

gyanúja merül fel haladéktalanul tájékoztatni kell az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökét a 

szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

5. Ellenőrzési vizsgálat kezdeményezése előtt az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a nyilatkozattételre 

kötelezettet meghallgatja, ha a bejelentés a jogszabályban előírt feltételek megfelel. 

6. Az 5. pont szerinti meghallgatást követően amennyiben a bejelentésben szereplő, tények adatok, 

körülmények nem tisztázódtak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti az állami  adóhatóságnál vizsgálatot kezdeményez. 

 

Abony, 2008. október 1. 

 

 

                                                                        Romhányiné Dr. Balogh Edit  

                                       polgármester 

 

 

 

A szabályzatot Abony Város Képviselő-testülete 322/2008.(IX. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

Abony, 2008. október 1.                                                                                                                                                         

                                                                         

 

  Romhányiné Dr. Balogh Edit  

                                         polgármester 

 


