Doba Község lnkormányzat Képviseló.testiiletének
7/2017.(x. 3.) önkormán}'zati rendelet€
Doba Község inkormányzata szervezet|ésműkiidési szabá|y zatáról| szó|(t3120I4.(II.24.)
önkor.mánvzati rendelete módosításáró|

Doba Község onkormányzata Képviseló-testiileteaz AlaptöÍvény 32. cikt (2) bekezdésébéí
meghatiáLrozott
eredeti jogalkotói hatráskörében,az AlaptöNény 32. cikk (1) bekezdésd)
pontjábanmeghaLározottfeladatkörébeneljrirvaa következőket rcndeli el:
1. s A szervezeti ésMúködési Szabétyzatfuólszó|ó 3/2014. (VlI. 24.) önkornányzati rendelet
(továbbiakban:
Rendelet.)27.s-30.s-ahaLílyátvesái.
lép:
2. s A Rendelet33.$helyébea következő rcndelkezés
'' 33. $ (1) A képviselőtMagyarországhelyi önkormányzatokróIszóló 2011' évi CLXXXIX.
töÍvény (továbbiakban:Mötv.) 32. $-ban és e rendeletbenlögzített jogok és kötelezettségek
illetik meg, i11etőlegteúelik.
túl:
(2) A településiképviselőtovábbjjogai az Mötv. 32' $ (2) bekezdésén
a) a polgármestel megbíz.isa alapjrín különböző ta ícskozásokon és tfugyalásokon való
részvétel:
tájékoztatástigényelheta múvelődésügyi,
b) feladatainak eredményesebbellátrísaérdekében
egészségügyi' kommuális, igazgatási, hatósági' keleskedelmi egységek, intéznények
vezetőitől'
c) ajegyzón keresáiil betekintésijoga van a hivatal munkájába.''
3. $ A ReÍdelet36. $-ahatáyát vesái.
4. s A RendeletIX. fej€zete hatályál vesái.
5. s A Rendelet3' mellékletehelyébee rendelet 1. mellékletlép.
követő lapon léphatályba.
6. s Ez a rcndeleta kihfudetését
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7/2017(X.3.) önkotmónyzqti rcndeleÍ1. mellékle|e

nyilvántartásának
A képviselóiéshozzátartozóivaryonnyilatkozatkezelésének,
ésellenórzésének
szabályairól
I.
Általános rend€lkezés
hell önkormányzatairólszóló 2011' éviCLX)C<IX. töNény 39. $- (1)
1.
MagyaÍország
bekezdéseértelmébena képviselő-testiilettagja, a megbízólevelénekátvételétől'majd ezt
követóen minden évjanuí 1-jétől szfunított30 napon belül M llliJÍy. 2. melléklete szerinti
vagyonnyilalkozatotköteles tenni.
köteles csatolni a vele közös hááaltásban éIő
A képviselő saját vagyoruryilatkozatlíhoz
2.
házas- vagy élettiísának valamint gyermekének a Mötv. 2. melléklete szerinti
vagyonnyila1kozatátis (továbbiakban: vagyoruryilatkozatok)'
3.
A vagyonnllalkozat tételeinekelmulasáása esetén_ aÍnakbenÉjtásáig az Mötv. 39. s
(2) bekezdésalapján az önkományzati képviselőe tisztségébőlfakadó jogait nem gyakololhatja,
tisáeletdíjat,temészetbenijuttatást,költségté téstnem kaphat.
.

Avagyonnyilatkozatb€ n yújtásával kapcsolatosszabályok
A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatok alapján kitöltött képviselői és hozzénartozói
vagyonnyilatkozat egy példrínyáta vagyonnyilatkozat-ellenórző és összef&hetetlenséget
ellenőrző bizottsághoz (továbbiakban:bizottság) kellbenyújtaniaz Vl pont szerinti haífuidóben,
(egy példlínynyilatkozónrílmarad).
A Bizottság ellátja a vagyorrnyilatkozatokellenőrzésévelkapcsolatosfeladatokat.A képviselői
lezfu1_ a Bizottság
vagyonnyilatkozatotnyitott bo tékban,a hozzáúatÍozóivagyonrryilatkoza1ot
által az átvételkollepecsételtésa Bizottság elnöke ríltalaláíIt borítékbankell leadni, illetve
átvenni' A Bizottság elnöke az átvételól igazoltistad ki.
igazo|ástM 1. ffiggeléktartalmazza.
Az átyéte]t1,
kell elhelyezni'
Az átvettvagyonnyilatkozatokala Polgármeste Hivatalban lemezszehényében
I.
szabályai
A vagyonnyilatkozatokkezelésének
1. A vagyonnyilalkozatokataz egyébiÉtoktól elkülönítettenkell kezeJrri'azokat a j egyző ríItal
lemezszekrényben
kell tiiÍolni.
kijelölt biáonsági záÚal ellátotthelyiségben'
2. A vagyorrnyilatkozatokiólésaz ellenőzési eljriLrásróla 2'-3' fiiggelékszérintinyilvr{ntartíst
kell vezetni.
3. A vagyonrrllatkozattal kapcsolatos technikai tevékenységeta jegyző végzi. A
vagyonnyilalkozattaikapcsolatosiratoka1iktatni kell. Az il1aLístkiilön fósziámra ésa sziikséges
alsziímrakell elvégezni.
szrímú
4' A vagyoÍmyilatkozatoknyilviínossága:
a) a képviselői vagyonnyilatkozatnyilvrínos,abba bárki betekinthet_ kivéve a2 ellenőtzéshez
szolgá1tatottazonosítóadatokat.
b.) a hozzátAÍtozóivagyonnyilatkozatíem nyilviínos,abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek
be ellenórzéscéljából.
5. A képviselői vagyonnyilatkozatokbavaló betekintésta Képviselő.testület a következők
szerint biáosítja: képviselői vagyorLnyilatkozatbavaló betekiÍtésfeltétele,hogy írásbanaá a
Bizottság elnökétől kell kémi a betekintésidőpontjának naptáIi nap szerilti megielölésévelúgy.
hogy az legalább ezen időpont előtt 5 nappal az Bizottság elnökéhezmegéÍkezzen.

6' A Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak
megfelelóen órizzék. kezeljékéshogy az azokbanfoglaltakal _ a nyilvrínosvagyonnyilatkozatok
_más se ismerhesse
meg.
kivételével
7. Ha a vagyonrryilatkozatlételérekötelezett képvise]őa Bizottságnak íIásbanbejelenti"hogy
a közös háztartásbanéIő hfuas. ,lagy élettársaés gyemeke eseténa közös háztaltásbaI élés
megszűnt, a bizottság az általa kezelt hozzátAÍ:tozóivagyonnyilatkozatokat haladékta]anul
visszaadjaa testilleti tagnak'mel1ről igazolást kell kilíllítani.
8. A képviselő megbíza!ísránakmegsziinésekol a Bizottság a vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett képviselőrész&ea sajátésahozzátafiozói vagyonnyilatkozatokatvisszaadja.melyről
igazolást kell kitíllítani.
IV.
ésaz eljárással
AYagyonnyilatkozatellenőrzésével
kapcsolatosszabályok
1.A vagyonnllatkozattal kapcsolatos eljfuás célja: a .vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtaltalmának ellenőrzése.A vagyonnyilatkozattalkapcsolatoseljárást a bizottságná1bfuki
kezdeményeáeti. A bizottság eljá(lísáraa képviselő.testületzrártiilésérevonatkozó szabályait
a bizottság elnöke haladéktalanulííjékoáatjaaz
kell alkalmazni. Az eljríráskezdeményezéséről
éÍintett
képviselőt,aki haladéktalanulbejelentiaz azonosítóadatokat'
2.Az ellenőrzési eljárrás lefol}'tatáslínaka vagyonnyilatkozat konkÍéttartalmfua vonatkozó
nemjelöli meg konkrétana
tényállításeseténvan helye. Ha az eljrirásrairányuló kezdeményezés
vagyormyilalkozatkifogásolt lészétéstartalmát' a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezóta
hirínypóllásríra.Ha a kezdeményező8 napon beliil nem tesz eleget a felhívrisnak,vagy ha a
kezdeményezés
nyilvánvalóan alaptalan, a bizot1sáE aZ eljárás lefolÍatása nélkül elutasítjaa
kezdeményezést.
ugyanazon vagyonnyilatkozateseténcsak akkor van
3. Az ellelőrzesi eljiíÍásmegismétlésének
újtényál]ást(adatot)ta1talmaz.Az ellenőrzésieljrírásra
helye, ha az erÍeilán}'uló kezdeményezés
a bizottság annak érdemi vizsgflata
irán1uló új tényáílításné1küli ismételtkezdeményezést
néIkillelutasítja.
4.A vagyonnyilalkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás sorrána képviselői és hozzáÍartozói
vagyonnyilatkozatba történő betekintést a 4. fuggelék szerint vezetett ,,Betekintési
nyilvrántartás'|bandokumentálnikell.
a képviselő-testiileta soron követLező illésén
5. A bizottság ellen&zésieljárásrínakeredményéÍől
ékoáatj
a.
táj

v.

Felelősségiszabályok
jogszeÍúségéért
a
az adatkezelés
1'A vagyonnyilatkozatokkal
kapcsolatosadatokvéde]Ínééfi'
Bizottságfelelós.
az ?Áta\abejelentett
adatokhitelesek,pontosak,teljesköÍíiekés
2' A képviselőfelelős azéÍt,hoBy
aktuáisak legyenek.
ajegyző felelós'',
tecbnikaikezelése
szabályainakmegtaúísáért
3. A vagyonnyilatkozatok

