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A köZérdekÍi adatok kérelenÍe tö11énő szolgáltatása

1.S

(1) Az állanháztaltás nrűködési rendjéről szóló 29212009. (XI.I. ]9.) s7ámÍl Kormányrendelet (a
továbbiakban: Amr.) 231' $-ában fbglaltak szerint a köZéÍdekű adatok megisneÍését valamennyi
állanhááal1ásol belüli szervezetnek' ísr' Nagyigmfud Nagyközség Polgármesteri Flivatalának (a
továbbiakban: I-Iivatal) kölelessége elősegíteni'

(2) A közérdekű adatok megismeróséro irányuló kérelmok intézésével kapcsolatos Í'eladatokat a
jegyzőit'tkárság Iátja el, sziikség szerint a Hivatal többi szen''ezeti egységci kózreműkódósóvcl'

(]) 
^ 

Hivatal szer'/ezeti egységei kő1elesek egyiittnlíködni. jlletve adatot szolgáltatni a jegyzői
titkáNág részére az adtok kérelemre lörténő szolgállntásának bizlosílása é ekében.

(4) AZ adatszolgáltatás' a tájékoztatás során mindvégig biÍosítani kel] az adatok biÍonságát,
v1!ltozatlanságát.

(5) A közérdekű adatok megismerésére irányuló ká€lem alapján Nagyigmfud NagyköZség
ÖnkoÍmánYzatának honlapián keresztiÍl, illetvo elekhonikus úton töÍénő adatszolgáLtatásra is

iclen .,,ábál]oás eloira.ait ke ll all'almazni'

(6) Ha a kére]'nező nem tüdja a kéIt adatot pontosan megje]ölni' a llivatal amennyiben lehetséges
köteles segítséget nyÍljtani.

(7) Amennyiben olyan adat negismerésére irányul a kérelem, amelyet már kiilön töÍvén)'
(jellemzően az AllamlráztaltisÍól szóló 1998' évi XXXVII' tv. ) szerinti móclon köte]ezóen
közzétettek, a kérelmezőt crről, és az adat ÍallelhetőségérőI tájékoáatni ke]l. A kérelem
fenntaftása esetén a tájékoztatás az adatszolgáltatási kótelezettség alól nem mentesit'

(8) A kért adat kére]mezővel való megismeréséhoz megfelelő idő, tárgyi feltételek (sztikség sze t
ktilön helyiség) biÍosításaajegyzői titkárság feladata.

(9) A kérclmoző jo8osult a szolgáltatotl adatokról j e$/zetet, illetve az adatokról másolatot készíteni a
másolási költségek megfizetése e!lenében'

(1o) Kiilső szomélyeknek történő adatszolgálfutas e\Etén a szolgaltatas dÚJt áz Önköltségszámít/tsi
szalrállzatban foglaltaknak megfelelően kell meghatáIozni'

Az államháztartással összefiiggő közérd€kű adatok kajt€lező kőzzétét€le

2.$

A Hivalal a hatásköro és illetékessége szerint keze]ésében ál]ó közérdekti adatok köziiI az Áht-
15/A' 15/B, $_aiban, valamint a7' A'ml' 22' szánú melléklet l, 2, 20' pontjaiban meghatározott
adatokat kötoles az ott meghatározott hat1lridőben és módon kijzzétenni (A közzététolre kötelezett
adatokat az ]. számíl Íiigge]ék taltalmazza).

A llivatal - a Képviselő testület, a polgármester, illetve ajegyző kezdeményezésére jogosult
további, a kezelésében 1ll]ó közérdekű adat közzétételórc'

Az (l)' és a (2) bekezdésekben meglratározott adattétel; kötelezettség teljesítéséért az általános
felelősség a jegyzőt terheli.

AZ (1) és (2) pontokban meghatározott adatokat a közlést nlegelőzően az aclatkezelő (alapvetően
a Flivatal Pólrzíigyi osáálya) bocsátja a .icgyző rendelkczéSérc, c8yeáetett határidőben és
módon' A Pénzügyi osztály vezetője' illetve aru1ak helyettes Íelelősséggel taÍtozik aZ általa
kezek adatok ta'talmáéÍ és lblvamatos aklua]iZáláséÍ'

(1)

(2)

(3)

(4)



Záró r€ndelkerés

3.S
(1) Jelen szabályozás az aláirása napj]án lép hatályba, Iendelkezéseit 2010' január llől kell

alkalmami.

Nagyigmánd' 2011' március 24.

)4(t'-
Hajduné Farkas Erika

polgármester

+"Cx-ztrl=
dr. Füles Zo]tán

jewző



] ' szónli'íúggeltk
Kijtelezően köZzéteendő adatok:

Ált. rsa.. 5
(l) Az államhááartás alrendszereibajl nyújtott' nem normatív' céljellegű, rniiködési és fejlesztési

támogatások kedvezrnényezettjeinek ne\'ére' a tánrogatás céljá;a, összegórc' továbbá a
támogalási pro8ram megva]ósitási helyére vonatkozó adatokat a támogatást o_daitélő szerveze'
vas/ iíáDyító szerve hivatalos lapjában vagy honlapján kijzzé kell tenni' legkésőbb a döntés
meghozatalál követő hatvanadik napig. Honiapo történő közzététel esetéD_]egalább ijt évig
biztosítani kell aZ adatok hozáÍtÍhetőségél. Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vag!
honlap ]étcsítése - e kötelezctlség teljesltése,!cl összetügg(s n nem kötclezó' a közzétételre
ilyen csetben a he]yben szokásos módon kerül sor. A; állami. tjnkormáryzati támogatási
programokrol szóló jogszabályok nrcgállapíthatják a nyilvárosságra hozatal részletes
szabályait, és lratvan naplrál rövidebb határidőt is meghatárcZiatnak'

(2) A közzétételre nem kerül sor' ha - az (1) bekezdésben mcghetározott határidő előtt _ a
támogatást visszavonják vagy arról a kedveznényezelt lemond. A köZzététel mel]őzhető. ha
törvón}', kormányrendelet vagy önkormá1yzati rendelet ketlőszázczer forinl alatti tfunosatási
ősszegre _ melyet adolt költsógvetési évben egybe kell szárnítani _ vonatkozóan ezt leh_ercjve
tcszi' Az clkülönített áIlami pénzalapokból nyÍljtott nem normatív, céljcllegíi, működési és
fejlesztési tánrogatásokra vonatkozó közzététcli kötclezettséget konirányrendeletbcn

. meghaláro.,on lnollon kell lelje.ilcni'
Áht. l5/B. s
(1) Az állanháztartás pénzeszközei felhasználásával' az ál]amhááartáshoz ta.tozó vagyonnal

tijténő gazdálkodással összefiggő - a nettó ötrnillió forintot elérő vagy azt megha]adó éÍékÍí
árubeszerzésre, építési beruházásla' szolgá]tatás megrerrdelésri' vagyonéftékesítésre'

vagyonhasznosításÍa' vagyon vagy vasryoni éÍékií jog átadására, valam]rÍ koncesszióba
ldásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát)' tárgyát' a szerződést köló fe]ek nevét, a
szcrződés é.tékét, batá'ozott időre kötőtt szerződés esotében annak időtartamát. valamint 

'7emlitott adatok változásait köZzé kell tenni a szerződés létrejőtlét kijvctő hatvan nJpon bc]iil'
,^ közzététe]ről az állani, illetve önkonnánvzati szerv nevében szerződést kötő szemól!
8oDdoskodjk' 

^ 
közzététel módj]ám a 15/A. $_ban fogla]t rendelkezésck iranradóaÉonIonnJnJ/ali ltndelel a kölelc,/óen kö,,,,;IéIelÍc keriilö.zerzör]es<k ertel'hatarar rreno

ötnril1ió forintnál alacsonyabb összegben is meghaláIozhatia'
(2) A szerződós éÍéke alatt a szerződés LJr$ácrl kikötÜlt - á]talanos ]Ürgallni adó nélküI

.,,]miloll _ ellen.Zolg;lIálá5l kell iíelli. ing}<nes iig) |eI escleIl pcdig c rigyorr piaci l:91
könyv szerinti értéke közül a nlagas.bh os'zeget káÍl fig1clembe lc'nnr' d' idószakoltké;t
visszalérő egy évnéI hosszabb időtal1amra kötött - szerződéseknél az éÍték kiszámításakor az
clle]lszolgálta1ás egy évre sámított összegét keil alapul venni' Az es/ költségvetési évben
ugyanazon szerződő lellel kötött azonos tár!ryú szerződések óítékét az (t) bekezdéS szerirlti
kö7zétéleÍi kötclezettség szempontjábóI egybe kell számítani'

(3) Á nyilvánosságra hozata]i kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági' i]letve
honvéde]mi érdekke] kij7vetl.n'iI .jsszeftiggő beszerzósekre. valamint a nemzet]tozi .jogikötelezettség alap.ján, ilIeNe _ különjogszabályban neghatáÍozott egyéb okbóI _ államtitoik;,
il]elve szolgálati titok]ó m'nősitclt adatoka.



22' számú melléklet a
kiizérdekű adatokról

Kijt€l€ző€n
sor közzéÍe€ndő
szám közérdekii adat

megnevezése

29212009. (XI|.19.) Korm. rendelethez a kaitelezőcn kii7zéteendő

Adátfelelós Ad"tl'ö.lo K9;1ététcl Frissítés MegőÍzés

' A kd'l'ep!eleci .,/en Kóllce!!ele.i Koll.ed\rlé'i
'' e\e\ löll'ep\eli.c ./en

A kÖltsógve1ósi szerv
2' éVeskóltségvetés Kö1tségvetésj Kö]lségveiési

vógÍehajtásáról szóló szerv
beszánolója

adatközló
bonlapja,
ennek Az ildn\itó szerv ' .'' '' ''': L : Ar e oro all.rDor 5hrdn\dbdn rovalaP\asdt
/t) az rranvrto r(ovelo r) naDon

(fe1ügyeleti
szerv)
honlapja

ada1kÓz]ő
honlapia' 

^z 
irányító

ennek Az clóZő állapot 5

hiányában jóváhagyását éven b€lúl neln
}, az irányító követő 15 tÓrö]hető'

napon be]ü1'

A kÖltséghaiikonyság
javítása órdekében a ahel)ri
tárgyévben t€tt

:]' intézkedések zaÍi
felsorolása'rövid ki]ltségvetési
leírása; hatásük rövid' szew
számszerű e]emzóse

(felü8yeleti
szerv) honlapja
a) Áddtkózlő
honlapja,
ewek

a polgár hiáry,ában
mesleri hivatal' ó, .gLl' a

n} il]',ánosslig

'zánáruelbheíő nódon

A Láls\é\ et
koveto e\ ,, .l. -. .. nem torolnelo,
lanuar Jr-eig.


