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Tisztelt Képviselı-testület! 

 2008. január 1-jétıl hatályba lépett az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény. A hatályba lépést követıen a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget új 
eljárási rend szerint kell teljesíteni, módosításra került a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre 
is. A hivatkozott törvény 4. § a) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közszolgálatban 
álló személyt alkalmazó szervezet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában köteles feltüntetni a 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök jegyzékét. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát a Képviselı-testület 201/2007. (VI. 28.) számú határozatával fogadta el, 
így annak módosítása is a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. 

A közszolgálatban álló személyek a jogszabályban meghatározott esetekben, megállapított 
munkakörökre vonatkozóan, vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni elsı alkalommal 2008. június 30 
napjáig. A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet a 
következı okokból (a 2007. évi CLII. törvény alapján): 

   - a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenırzésre 
jogosult közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben (3. § (1) a.), 
   - a közszolgálatban álló személy , aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenırzésre 
jogosult közbeszerzési eljárás során (3. § (1) b.), 
   - a közszolgálatban álló személy, aki   - önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenırzésre 
jogosult feladatai ellátása során 
          - költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá 
          - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve 
          - önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében (3.- § (1) c.), 
    a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy ellenırzésre 
jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás elfolytatása során (3. § (1) d.), 

- a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy 
ellenırzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 
felhasználással való elszámolás során (3. § (1) e.), 

- önkormányzati tanácsadó és fıtanácsadó, 
- vezetıi megbízással rendelkezı köztisztviselı (3. § (2) c.), 

 

Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit érintı vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke a következı, melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának mellékletében tüntetünk fel: 

-  Jegyzı, aljegyzı 

-  Osztályvezetık 

-  Önkormányzati tanácsadó 
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-  Okmányirodai feladatok közül valamennyi munkakör 

-  Anyakönyvi ügyintézık 

-  Mezıgazdasági ügyintézı 

-  Közbeszerzési eljárásban közremőködık munkaköre 

-  Költségvetési és egyéb pénzeszközökkel való gazdálkodás ellenırzésével megbízott  

   ügyintézık 

-  Építéshatósági ügyintézık 

-  Szabálysértési ügyintézı 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség minden esetben kiterjed a kötelezettséggel érintett 
munkaköröket ellátók helyetteseire is.  

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát kiegészíti az 1. sz. melléklettel, mely a jegyzıkönyv … számú 
mellékletét képezi. 
 

Határid ı:         intézkedésre azonnal  

Felelıs:             Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 

 

Békés, 2008. május 20.         
                         Izsó Gábor 

  polgármester  

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


