Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2004. (X.01.)
RENDELETE
a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával
kapcsolatos közzétételi szabályokról

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/A. § (2) és 15. §./B. bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Bevezető és értelmező rendelkezések
1. §

Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat – beleértve az önkormányzati
fenntartású intézményeket is - által:
a.) közvetve vagy közvetlenül nyújtott támogatásokkal, továbbá
b.) az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, valamint az
önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggésben létrejövő szerződések
megkötésével
kapcsolatos közzétételi eljárásokra.

2. §

(1) Jelen rendelet 3. §-a alkalmazásakor támogatásnak minősül az önkormányzat
által saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az
önkormányzaton keresztül nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli juttatás.
(2) Jelen rendelet 4. §-ban foglaltak alkalmazásakor a szerződés értéke alatt a
szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított –
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy
könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kikötött –
szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából
egybe kell számítani /Áht. 15/B. § (2) bekezdése/.
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II. fejezet
A támogatások nyújtásával kapcsolatos adatok
közzétételére vonatkozó rendelkezések
3. §

(1) A Jegyző köteles az önkormányzat által a 2. §. (1) bekezdésében meghatározott,
kettőszázezer forint összeget meghaladó mértékű támogatás nyújtása esetén - a civil
szervezetek számára nyújtott támogatások esetén az összeghatár figyelembevétele
nélkül - a támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokról legkésőbb
a támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalát követő harmincadik napig az
1.sz. mellékletben meghatározott adatlapot kitölteni és gondoskodni annak legalább
15 napos időtartamra történő kifüggesztéséről, az önkormányzat internetes honlapján
történő egyidejű megjelentetéssel.
(2) A támogatásban részesülő vonatkozásában - a kettőszázezer forint összeghatár
kiszámításánál - az adott költségvetési évben adott támogatásokat egybe kell
számítani.
(3) A kifüggesztésre illetve internetes közzétételre kerülő adatokról - a hirdetmény
kifüggesztése és levétele napjának megjelölésével, illetve a honlapon való
megjelentetés kezdő és utolsó napjának megjelölésével, honlapon történő közzététel
esetében 5 éven keresztül - a Jegyző nyilvántartást köteles vezetni.
(4) Az önkormányzat által támogatásban részesülő szervezetekkel és
magánszemélyekkel a támogatás nyújtásának feltételeiről szerződést kell kötni a
külön jogszabályban, illetve önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

III. fejezet
A közzétételi kötelezettség egyéb eseteire vonatkozó szabályok

4. §

(1) A Jegyző köteles az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, valamint az
önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő
a) árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén a nettó 2.000.000 Ft-ot
elérő vagy azt meghaladó értékű,
b) az építési beruházások esetén a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy azt
meghaladó értékű,
c) vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog
átadás, valamint koncesszióba adás esetén a vonatkozó önkormányzati
rendeletben meghatározott nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó
értékű szerződések típusára, tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a
szerződés értékére, határozott időre kötött szerződések esetében annak
időtartamára, valamint ezen adatok változásaira vonatkozó adatokról, a
szerződés létrejöttét (valamint annak a meghatározott adatokat érintő
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módosítását) követő harminc napon belül a 2.sz. melléklet szerinti adatlapot
kitölteni és gondoskodni annak legalább 15 napos időtartamra történő
kifüggesztéséről az önkormányzat internetes honlapján történő egyidejű
megjelentetéssel.
(2) Az önkormányzati intézmények vezetői az (1) bekezdésben meghatározott
adatokat a szerződés létrejöttét, valamint annak a meghatározott adatait érintő
módosítását követő 8 napon belül - a 2. sz. adatlap kitöltésével - írásban jelentik a
Jegyzőnek, aki e §. (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik annak
közzétételéről.
(3) A kifüggesztésre,
illetve az internetes közzétételre kerülő adatok
nyilvántartására a jelen rendelet 3.§. (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

IV. fejezet
Záró rendelkezések
5. §

Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Bátonyterenye, 2004. szeptember 30.

V a n y a Gábor sk.
polgármester

R o m h á n y i Gyula sk.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2004. október 1.

R o m h á n y i Gyula sk.
címzetes főjegyző

1.sz. melléklet

4

Bátonyterenye
Város
Önkormányzata

Adatlap a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdon használatának nyilvánosságával
kapcsolatos közzétételi szabályokról szóló
20/2004.(X.1.) sz. rendelet 3.§-a szerint nyújtott
támogatások adatainak közzétételéhez

Adatszolgáltató osztály:
Iktatószám:
Ügyintéző
Adatszolgáltatásra feldolgozott
időintervallum:

A megalapozó döntés
megnevezése:
A megalapozó döntés kelte:
A kedvezményezett neve:
A támogatás célja:
A támogatás összege:
A támogatási program
megvalósítási helye:
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2.sz. melléklet

Bátonyterenye
Város
Önkormányzata

Adatlap a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdon használatának nyilvánosságával
kapcsolatos közzétételi szabályokról szóló
20/2004.(X.1.) sz. rendelet 4.§-ában
meghatározott szerződések adatainak
közzétételéhez

Adatszolgáltató osztály, vagy
intézmény megnevezése:
Iktatószám:
Ügyintéző:
Adatszolgáltatásra feldolgozott időintervallum:

A megalapozó döntés
megnevezése:
A megalapozó döntés kelte:
A szerződés megnevezése
(típusa):

A szerződés tárgya:
A szerződés értéke:
A szerződő felek neve:
Határozott időre kötött szerződés
esetében annak időtartama:

