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2/A. számú melléklet
A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekről
A 2007. évi CLII. törvény 2.§. alapján
Közszolgálatban álló személy:
- aki közalkalmazotti jogviszonyban áll
- aki közszolgálati jogviszonyban áll
Hozzátartozó:
A házastárs, élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a
házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is.
I. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
1.)Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki –
önállóan, vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre
jogosult
- közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,
- közbeszerzési eljárás során
- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett,
továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti előirányzatok,
önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,
- egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló
eljárás lefolytatása során, vagy
- állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata,
vagy a felhasználással való elszámolás során.
2.) Az 1.) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett
- a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő
3.) Az 1.) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat-tételére
kötelezett
- az a közszolgálatban nem álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként –
javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult
- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá
állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített
állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi
támogatási pénzkeretek tekintetében,

- egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás
lefolytatása során, vagy
- állami, önkormányzati, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint
önkormányzatok által alapított közalapítványi támogatások felhasználásának
vizsgálata, valamint a felhasználással való elszámolás során.
II. Vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége
1.) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás,
munka- vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően
kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni
A Képviselő-testület munkáltatói jogkörébe tartozók
Két évenként:
- Jegyző
- Iskolaigazgató
- Óvodavezető
A jegyző munkáltatói jogkörébe tartozók
Két évenként:
- Pénzügyi feladatokat ellátók
- Adóügyi feladatokat ellátók
Öt évenként:
Egyéb igazgatási előadók
- szociális
- népesség-nyilvántartó,
- anyakönyvvezető,
- gyermekvédelmi,
- szabálysértési
I. fejezet 3.) bekezdés alapján
- műszaki tanácsadó
2.) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az esedékesség évében június 30ig kell teljesíteni.
3.) Vagyonnyilatkozat őrzésére a törvény a munkáltatót kötelezi.

4.) Az őrzésért felelős személy köteles a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség fennállásáról és esedékességének időpontjáról az esedékességet
megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatni.
A tájékoztatás tartalmazza:
- a törvény szerinti nyomtatványt
- a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges írásbeli útmutatást
a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség
megszegésének
jogkövetkezményeire való figyelmeztetést
III. A vagyonnyilatkozat-tétel megtagadásának jogkövetkezményei
1.) Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles a
kötelezettet írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás
kézhezvételétől számított nyolc napon belül teljesítse.
2.) Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megtagadásának kell tekinteni, kivéve, ha a kötelezett a
kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni.
3.) A 2.) bekezdésben meghatározott esetben a kötelezett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül
köteles eleget tenni, ennek elmulasztását a vagyonnyilatkozat-tétel
megtagadásának kell tekinteni.
4.) Amennyiben a jelen melléklet II. pontjában írt kötelezett a
vagyonnyilatkozat-tétel adását megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget megalapozó jogviszonya vagy megbízatása a törvény erejénél
fogva szűnik meg. Erről az őrzésért felelős a megtagadást bekövetkezésétől
számított 3 munkanapon belül értesíti kötelezettet.

