
 

1. melléklet a 22/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelethez 

Egyedi közzétételi lista 

a Szigetszentmiklósi Napsugár Óvodára kizárólag e melléklet 3. Gazdasági adatok 1. pontja vonatkozik 

1. Személyzeti adatok 

Személyzeti adatok 

 Adat Adatkör Frissítés Megőrzés Adatközlés
ért felelős 

1 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testülete tagjainak önéletrajza az érintettek önkéntes 
hozzájárulása esetén 

Önkorm
ányzat 

Az aktualizált önéletrajz 
beérkezését követő 15 
munkanapon belül 

Az előző állapot 
törlendő 

polgármest
er 

2 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testülete tagjainak nyilvános vagyonnyilatkozatai 
szöveghű másolata az azonosító adatok 
anonimizálását követően 

Önkorm
ányzat 

A vagyonnyilatkozat átvételét 
követő 15 munkanapon belül 

A 
vagyonnyilatkozat 
tételét követő 1 évig 

polgármest
er 

2. Tevékenységre vonatkozó adatok 

Tevékenységre vonatkozó adatok 

 Adat Adatkör Frissítés Megőrzés Adatközlésért 
felelős 

1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények beérkezésének időpontja, tárgya és a 
rendelkezésre bocsátott közérdekű vagy 
közérdekből nyilvános adatok szöveghű 

másolata, a meg nem ismerhető adatok 
felismerhetetlenné tételével 

Önkormányzat és 
Polgármesteri 
Hivatal 

Évente, január 31. 
napjáig 

A közzétételt követő 5 
évig 

jegyző 

 



 

3. Gazdálkodási adatok 

Gazdálkodási adatok 

 Adat Adatkör Frissítés Megőrzés Adatközlésért 
felelős 

1 A közfeladatot ellátó szerv pénzeszközei 
felhasználásával, vagyonával történő 
gazdálkodással összefüggő, 1 millió forintot 
meghaladó beszerzési értékű árubeszerzésre, 

építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni 
értékű jog átadására, valamint a koncesszióba 
adásra vonatkozó   
a) szerződés megnevezése (típusa),   
b) szerződés tárgya,   
c) az Önkormányzattal szerződést kötő fél 
neve,   
d) a szerződés értéke,   
e) határozott időre kötött szerződés esetében 
annak időtartama,   
f) szerződés szövegmű másolata a vonatkozó 
jogszabályok szerint nyilvánossá tehető 
módon, továbbá   
g) az említett adatok változásai,   
a védelmi és biztonsági célú beszerzések 
adatai és a minősített adatok, továbbá a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
beszerzések és az azok eredményeként kötött 

szerződések adatai kivételével.   
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért 
kikötött – általános forgalmi adó nélkül 
számított – ellenszolgáltatást kell érteni.

Önkormányzat A döntés 
meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig 

A közzétételt követő 5 
évig 

polgármester 



 

   
Az időszakonként visszatérő egy évnél 
hosszabb időtartamra kötött 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 egybe kell számítani. 

2 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 

államháztartásról szóló törvény szerinti, 1 
millió forintot meghaladó támogatásokra 
vonatkozó szerződések 2. pont szerinti adatai, 
kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési 
támogatást visszavonják vagy arról a 
kedvezményezett lemond, azzal, hogy a 
szerződés   
a) tárgyaként a támogatás célját vagy a 
támogatási összeg fedezeteként szolgáló 
költségvetési keret megnevezését,   
b) értékeként a támogatás összegét   
kell közzétenni, az államháztartásról szóló 
törvény 14. pont a)-n) pontjában felsorolt 
kivételekkel. 

Önkormányzat A döntés 

meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig 

A közzétételt követő 5 

évig 

polgármester 

 


