
RÉVFÜLÖP  NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete 
a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló

6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  A  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: SZMSZ) 4. melléklet I-II. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„I.
Általános rendelkezés

1.  A  Képviselő-testület  tagja  és  hozzátartozója  vagyonnyilatkozatára  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  rendelkezéseit  és  az  ott  nem  szabályozott
kérdésekben e szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.
2. A Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja vagyonnyilatkozatára a 2007. évi CLII. tv.
rendelkezéseit  és  az  ott  nem szabályozott  kérdésekben e  szabályzatban  a  képviselőkre  vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

II.
A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok

1.  A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatok alapján kitöltött  vagyonnyilatkozat  egy példányát  az
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) kell benyújtani.
2.  A  Bizottság  ellátja  a  vagyonnyilatkozatok  nyilvántartásával  és  ellenőrzésével  kapcsolatos
feladatokat. A Bizottság elnöke az átvételről / visszaadásról igazolást ad ki. Az átvétel igazolását e
melléklet 1. függeléke, a visszaadás igazolását e melléklet 5. függeléke tartalmazza.
3. Az átvett vagyonnyilatkozatokat a Közös Önkormányzati hivatal hivatali helyiségében lemez- vagy
páncélszekrényben kell elhelyezni.”

2.§ Az SZMSZ 4. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerinti 5. függelékkel egészül ki. 

3.§  Az  SZMSZ  4.  melléklete  címében  a  „A  képviselői  és  hozzátartozói  vagyonnyilatkozat
kezelésének,  nyilvántartásának  és  ellenőrzésének  szabályairól”  szövegrész  helyébe  a  „A
vagyonnyilatkozat kezelésének, nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályai” szöveg lép.

4.§ Hatályát veszti az SZMSZ 5. melléklet 50. pontja.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
 polgármester              jegyző

A kihirdetés napja: 2015. szeptember 23.
dr. Szabó Tímea
        jegyző



1. melléklet 
a      12/2015. (IX.23.) önkormányzati  rendelethez

„4. melléklet 5. függeléke a 13/2013.(X.1.) önkormányzati rendelethez

Igazolás
a vagyonnyilatkozat visszaadásáról

Alulírott  ________________________  mint  a  vagyonnyilatkozat-vizsgáló  bizottság
elnöke a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett helyi önkormányzati képviselő / nem
képviselő bizottsági tag részére, a mai napon az alábbi vagyonnyilatkozatokat adom
át:
________________ helyi önkormányzati képviselő / nem képviselő bizottsági tag
________________ házastárs/élettárs
________________ gyermek
________________ gyermek
________________ gyermek
________________ gyermek

_____________, 201 ______________hó_____nap

___________________________
átadó

átvevő”


