Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok
– az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájáról
szóló
a 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel módosított
14/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata,
továbbá a fenntartásában működő költségvetési szervek és a többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségére az 1. melléklet szerinti egyedi
közzétételi listát határoz meg.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően
a) megkötött szerződések,
b) megindított közbeszerzési eljárások
tekintetében kell alkalmazni.
Budaörs, 2015. április 22.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 14/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet 2015. április 24. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető

2

1. melléklet a 14/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
Sorszám
1.

2.

3.

4. 3

Adat
Az államháztartás (gazdasági
társaság) pénzeszközei
felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó
vagyonnal (gazdasági társaság
vagyonával) történő
gazdálkodással összefüggő
árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint
koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a
szerződés értéke, határozott
időre kötött szerződés
esetében annak időtartama,
valamint az említett adatok
változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő
beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével
Az 1. pontban meghatározott
szerződések szövege oldalhű
másolatban

Frissítés
A döntés
meghozatalát
követően azonnal

Megőrzés
A közzétételt
követő 5 évig

Megjegyzés

A szerződéskötést
követően azonnal

A szerződés
megszűnését
követő 5 évig

A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény43. §
(1) bekezdésében 1
meghatározott adatok, vagy az
az URL cím, amelyen az adat
elérhető (a Közbeszerzési
Adatbázis linkje)
Az önkormányzati képviselők
valamint a polgármester és az

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 43. § (3)(6)bekezdésében 2 foglaltak szerint

A közérdekből
nyilvános adatnak
nem minősülő
személyes adatok,
minősített adatok
és a Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény 2:47. §
szerinti adatok
felismerhetetlenné
tételével

A
vagyonnyilatkozat
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A közzétételt
követő 1 évig

Az Mötv. 39. § (3)
bekezdés szerinti

A 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja által módosított szövegrész. Hatályos: 2016.
február 27-től.
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A 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja által módosított szövegrész. Hatályos: 2016.
február 27-től.
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A 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése által kiegészítve. Hatályos: 2016. február 27-től.
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alpolgármester(ek)
vagyonnyilatkozata

tételét követően
azonnal
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ellenőrzéshez
szolgáltatott
azonosító adatok
kivételével

