
Előterjesztés 

Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánossága 

 

1. előterjesztés száma: 

2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Dániel 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. sz. melléklet: Határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Az átláthatóság a demokratikus működés olyan fontos alapvetése, amelynek megvalósulását 

segíteni kell. Az önkormányzati működést jogszabályi minimumokon túl saját hatáskörben 

döntve tehetjük átláthatóbbá. Jelenleg Bicske város honlapján nem elérhetőek a képviselő-

testület tagjainak vagyonnyilatkozatai, ezért arra teszek javaslatot, hogy ezen a gyakorlaton 

változtassunk. 

 

A vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere nem képes biztosítani a közhatalmat gyakorlók 

vagyonosodásának az átláthatóságát. A polgárok ugyanakkor joggal várják el, hogy az 

adójukból fizetett választott tisztviselők, valamint a közszféra más dolgozói érdemben adjanak 

számot a vagyonuk eredetéről. A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján az 

önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai közérdekből nyilvánosnak minősülnek. 

Rengeteg önkormányzat proaktívan bevezette már a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát 

azzal, hogy elérhetővé tették településük honlapján a képviselő-testület tagjainak 

vagyonnyilatkozatait.  

 

A transzparencia növelésének érdekében javaslatot nyújtok be arra vonatkozóan, hogy 2021. 

januárjától legyenek elérhetőek az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai Bicske 

Város honlapján (www.bicske.hu). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák javaslatomat, tegyük átláthatóbbá 

városunk önkormányzatának működését! 

 

 

 

Bicske, 2020. június 10. 

 

 

 

Tisztelettel: 

Molnár Dániel 



 

1. melléklet 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Tárgy: Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánossága 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatainak digitális formátumban való feltöltéséről a város honlapjára 

2021. évtől kezdődően.  

 

Határidő: 2021. január 31. 

   

Felelős: jegyző 

 

 

 

Kelt: Bicske, 2020. június 10. 

 

 
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MOLNÁR
DÁNIEL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.06.11. 11.50.57


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MOLNÁR DÁNIEL
Születési hely: KAZINCBARCIKA
Születési dátum: 1992.03.26.
Anyja neve: MOLNÁR JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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