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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló   2007.  évi  CLII.  tv.  alapján  bővült  a  
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel érintettek köre. 
A 2007. évi CLII. törvény 3.§ c) pontja alapján a költségvetési szervként alapított intézményeknél az  
olyan  közszolgálatban álló személyeket  is,  akik feladatiak ellátása során költségvetési  vagy egyéb  
pénzeszközök , az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás , valamint az elkülönített  
állami pénzalapok , fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek 
tekintetében  javaslattételre  ,  döntésre  vagy  ellenőrzésre  jogosultak  vagyonnyilatkozat-tétéli 
kötelezettség terheli.

Ennek alapján az intézmények vezetőit, helyetteseit , gazdasági vezetőt, élelmezésvezetőit is érinti a 
vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettség. 

Fentiek alapján az intézmények vezetőit is érinti a vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettség, akik felett a 
munkáltatói  jogokat  a  képviselő-testület,  illetve  bizonyos  jogok  tekintetében  ,  a  polgármester 
gyakorolja, ezért az intézményvezetők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüket a képviselő-testület,  
illetve a polgármester felé kötelesek teljesíteni. 
A  2007.  évi  CLII.  törvény  4.  §-a  alapján  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségre  kötelezett  
közszolgálati  személyek  esetében  az  őket  milyen  minőségben  alkalmazó  szervezet  szervezeti  és 
működési  szabályzatában  ,  gazdálkodó  szervezet  létesítő  okiratában  fel  kell  tüntetni,  illetve 
szabályozni kell a vagyonnyilatkozat kezelésének szabályait. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 9.

Tóth Csaba
polgármester
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Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
          /2011. (          ) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alkotmány 
44/A.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket 
rendeli el:

1. § A Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és a Működési Szabályzatáról szóló 
10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 8-13. ponttal  egészül ki:

 
„ 8. az aki intézménynél közbeszerzési eljárásban részt vesz
  9. helyi közalapítvány kuratóriumának tagjai
10. intézményvezető
11. intézményvezető helyettes
12. élelmezésvezető
13. gazdasági vezető”

2. § Ez a rendelet 2011. szeptember ... napján lép hatályba és 2011. szeptember…. napján hatályát  
veszti.

Lesenceistvánd, 2011. szeptember ..

  Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
                           polgármester      körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2011. szeptember.....

Dr. Takács Nóra
      körjegyző
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