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Tisztelt Közgyűlés!

határozatra: egyszerű többség
rendeletre: minősített többség

Az előterjesztés két részből áll, az első rész beszámolót tartalmaz a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének az „Ez a minimum” címmel az átláthatóság és a nyilvánosság javításáról szóló 234/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat végrehajtásáról. A második rész az egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására tesz javaslatot. Az I. rész elfogadása határozati javaslattal történik, mely egyszerű többséget igényel, a
II. rész elfogadása rendelet, melyet minősített többséggel kell elfogadni.
I. Beszámoló a határozat végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 234/2019. (11. 28.) határozatával
„Ez a Minimum” címmel korrupció elleni és átláthatósági program (a továbbiakban: Program)
megvalósításáról döntött, melyben célul tűzte ki többek között az önkormányzat kezelésében
lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, valamint az önkormányzat fenntartásában
álló költségvetési szervek által kötött szerződések megismerhetővé tételét. A Közgyűlés a határozatában felhívta a jegyzőt arra, hogy tekintse át az önkormányzat és az önkormányzat által
alapított vagy az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok adatnyilvánossággal kapcsolatos gyakorlatát, és tegyen eleget az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info.tv.) előírt
közzétételi kötelezettségének. Felhívta továbbá a jegyzőt arra, hogy a Program végrehajtásához szükséges jogszabályok megalkotására tegyen előterjesztést, készítsen rendelet-tervezetet az önkormányzati ügyeket érintő egyedi közétételi listákról, e körben az önkormányzatra
és az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságokra kiterjedő hatállyal további
kötelezően közzéteendő adatkört határozzon meg az önkormányzat és a gazdasági társaságok
2014. január 1-jétől megkötött szerződéseire (és azok módosításaira), valamint a szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárások dokumentációira vonatkozóan.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közzétételi kötelezettsége teljesítését a jegyző
felülvizsgálta.
Az Info.tv. 33. § (3) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a helyi
önkormányzatot, mint közfeladatot ellátó szervet közzétételi kötelezettség terheli a törvény
1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatok tekintetében.
Az Info.tv. 37. § (2) bekezdése alapján jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat, amelyeket a szabályzat 2.
melléklete tartalmaz (különös közzétételi lista).
Az Info.tv.37. § (3) bekezdése alapján a közzétételre kötelezett szerv vezetője a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) véleményének kikérésével -, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó
szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört
határozhat meg (egyedi közzétételi lista).
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények, és az elektronikus közzététel teljesítésének rendjét Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Szekszárd Megyei Jogú
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Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének 6/2018. (III. 20.) együttes utasítása (a
továbbiakban: Közzétételi Szabályzat vagy Szabályzat) határozza meg. A Szabályzat személyi
hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterére, alpolgármesterére, jegyzőjére,
aljegyzőire, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának valamennyi köztisztviselőjére, valamint a hivatali eljárásban résztvevő egyéb közreműködőkre (szerződéses jogviszonyban állókra). A Szabályzat tárgyi hatálya a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános
adatok teljes körére, azaz a Szabályzat szervi hatálya alá tartozó szervek tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra, szervi hatálya Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatára, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, a nemzetiségi önkormányzatokra és az önkormányzat társulásaira terjed ki.
A Közzétételi Szabályzat 1. melléklete tartalmazza az általános közzétételi listát, míg a 2. számú
a különös közzétételi listát, egyedi közzétételi lista nem került meghatározásra.
Az önkormányzat a saját honlapján a www.szekszard.hu oldalon teljesíti a közzétételi kötelezettségét.
A felülvizsgálat körében a közzétételi kötelezettség alá eső adatkör a honlapon ellenőrzésre
került. Kis számban hiányoztak közzétételi körbe tartozó adatok, esetenként pedig a közzétett
adatok pontosításra szorultak. A hiányzó adatok pótlásra, a pontatlan tartalmak kiigazításra
kerültek, így jelenleg naprakészen teljesül az önkormányzat közzétételi kötelezettsége, az adatok frissítése folyamatos.
A köztulajdonban álló (többségi állami, önkormányzati stb. befolyással működő) gazdasági társaságok számára a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény és az Info.tv. állapít meg közzétételi kötelezettséget. A közhasznú szervezetek számára közzétételi kötelezettséget ír elő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény is.
Az önkormányzat, mint tulajdonos folyamatosan figyelemmel kíséri a részvételével működő
gazdasági társaságok tevékenységét, és igyekszik elősegíteni a jogszabályoknak megfelelő működésüket. Ennek keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. év
elején tájékoztatót készített az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló önkormányzati gazdasági társaságok részére a közzétételi kötelezettségükre vonatkozó jogszabályok alkalmazásának elősegítéséhez, melyet az ügyvezetőknek 2019. február 25-én megküldött.
A fent megjelölt közgyűlési határozat meghozatalát követően, 2019. december 3-án kelt levélben az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőit ismételten tájékoztatta a jegyző a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat terhelő
közzétételi kötelezettségről, és arról, hogy az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság - mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős. A levélben felhívta az ügyvezetőket annak ellenőrzésére, hogy az általuk vezetett gazdasági társaság teljeskörűen eleget
tesz-e a közzétételi kötelezettségének, megtartja-e az erre vonatkozó határidőket, továbbá
kérte, hogy intézkedjenek az ellenőrzés során észlelt hiányosságok pótlásáról, ezt követően
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pedig a levélhez mellékelt, visszajelzésre szolgáló táblázatok megfelelő kitöltésével és
visszaküldésével adjanak részletes tájékoztatást a közzétett adatokról és a közzététel helyéről.
Az önkormányzat kisebbségi részesedésével működő gazdasági társaságokat az Info.tv. alapján, közhasznúság esetén a 2011. évi CLXXV. törvény alapján terheli közzétételi kötelezettség.
A jegyző 2019. december 16. napján kelt levélben az önkormányzat kisebbségi tulajdonában
álló gazdasági társaságok ügyvezetőitől is tájékoztatást kért a közzétételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban.
A gazdasági társaságok által visszaküldött tájékoztató táblázatok jelen beszámoló mellékletét
képezik, melyek alapján nyomon követhető, hogy mely adatokra nézve van az egyes cégeknek
közzétételi kötelezettsége, azokra vonatkozóan a közzététel teljesül-e, illetve hogy hol
érhetőek el az egyes adatok.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. az Info.tv. és a 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségét saját honlapján, a www.vagyonkezelokft.hu oldalon teljesíti.
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Kft-nek szintén az Info.tv. és a 2009. évi CXXII. törvény szerint
áll fenn közzétételi kötelezettsége, mely a saját honlapján, a www.szektavho.hu oldalon teljesül.
A Szekszárdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. közfeladatot nem lát el, ezért az Info.tv. hatálya
alá nem tartozik a közzététel tekintetében, a 2009. évi CXXII. törvény szerint áll fenn közzétételi kötelezettsége. Ezidáig honlappal a kft. nem rendelkezett, így az adatai nem kerültek közzétételre. A jegyzői felhívást követően a honlap megrendelése megtörtént, várhatóan 2020.
február közepére készül el a www.szekszardivarosfejlesztes.hu oldal, ahol lehetőség lesz az
adatok közzétételére.
A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. közfeladatot nem lát el, ezért az Info.tv. alapján nincs
közzétételi kötelezettsége, a 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettsége honlap hiányában jelenleg nem teljesül, a Szekszárdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft-vel közös oldalon, a www.szekszardivarosfejlesztes.hu webhelyen szándékozik közzétenni az adatait, miután a honlapot létrehozta a másik cég.
A Szekszárdi Turisztikai Kft. közfeladatot nem lát el, így az Info.tv. hatálya alá nem tartozik a
közzététel tekintetében, a 2009. évi CXXII. törvény szerint áll fenn közzétételi kötelezettsége.
A www.visitszekszard.hu oldalon teszi közzé az adatait.
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-nek az Info.tv. és a 2009. évi CXXII. törvény szerint áll
fenn közzétételi kötelezettsége, mely a saját honlapján, a https://szekszardisport.hu oldalon teljesül.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. közfeladatot nem lát el, így az Info.tv. alapján nincs
közzétételi kötelezettsége, a 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségét saját
honlapján, a www.szekszardviz.hu honlapon teljesíti.
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A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. közfeladatot 2019. december 31. napjáig látott el, 2020-tól
nincs közfeladata. Az Info.tv. alapján 2019. december 31-éig keletkezett adatok tekintetében
fennálló, továbbá a 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségét saját honlapján, a www.diaketkeztetes.net oldalon teljesíti.
A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft-nek az Info.tv. és a 2009. évi CXXII. törvény szerint áll fenn közzétételi kötelezettsége, a www.szekszardagora.hu oldalon teszi közzé
a közzétételi kötelezettség körébe tartozó adatokat.
Az ALISCA TERRA Regionális Hullakékgazdálkodási Nonprofit Kft-t az Info.tv. és a 2009. évi
CXXII. törvény alapján terheli közzétételi kötelezettség, az adatokat a saját honlapján, a
www.aliscaterra.hu oldalon teszi közzé.
A Szekszárdi Ipari Park Kft. közfeladatot nem lát el, így közzétételi kötelezettsége csak a 2009.
évi CXXII. törvény szerint van, ezt a www.ip-szekszard.hu oldalon teljesíti.
A KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. Info.tv. és a 2009. évi CXXII. törvény
szerinti közzétételi kötelezettsége a www.kt.dinamic5mpe.eu oldalon valósul meg. Ugyanitt
teszi közzé a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a közhasznúsági mellékletet
a beszámolójával együtt.
Az önkormányzat kisebbségi részesedésével működő cégeknek az Info.tv. alapján áll fenn közzétételi kötelezettsége, amennyiben közfeladatott látnak el. Ilyen az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt.,
aki a honlapján, a www.erovzrt.hu oldalon teljesíti a kötelezettségét.
A többi kisebbségi tulajdonú cég közfeladatot nem lát el és nem közhasznú, ezért törvényben
meghatározott közzétételi kötelezettség nem terheli őket.
Bár a közgyűlési határozat az önkormányzat és társulásai által fenntartott intézmények
közzétételi gyakorlatával kapcsolatos konkrét kötelezettséget nem határozott meg, a jegyző
megkezdte az intézmények közzétételi gyakorlatának felülvizsgálatát is, a 2020. január 8-án
kelt levelében az intézmények vezetőit felhívta az intézmények közzétételi kötelezettsége teljesítésének ellenőrzésére, az ellenőrzés során esetlegesen észlelt hiányosságok pótlására.
Kérte továbbá, hogy az intézményvezetők 2020. január 31. napjáig nyújtsanak tájékoztatást az
ellenőrzés eredményéről, a megtett intézkedésekről, a közzététel módjáról és az adatok
elérhetőségének helyéről, küldjék meg továbbá az intézményre vonatkozó egyedi és különös
közzétételi listákat. A fenti felhívás teljesítésére adott határidő a közgyűlés napját követően
jár le.
A jegyző megkeresése és a visszajelzések alapján az önkormányzati cégek esetében
megállapítható, hogy áttekintették, leellenőrizték a közzétételi gyakorlatukat, az észlelt
hiányosságok, pontatlanságok korrigálása, pótlása részben már megtörtént, részben még folyamatban van.
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II. Egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A 234/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat 4. pontja alapján javaslatot teszek az egyedi
közzétételi listáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
37. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet III. Fejezet 4. pontja alapján minden adatkezelő
számára kötelező általános közzétételi lista részeként a döntést követő hatvan napon belül öt
év időtartamig közzé tenni az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű 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 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, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. 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.
Az Infotv. 37. § (3) és (5) bekezdése alapján a Közgyűlésnek lehetősége van a törvényben megállapított kötelezően közzéteendő adatok körének a bővítésére. Így a közgyűlés határozatának végrehajtása keretében javaslom, hogy a fenti jogszabály szövegezésének hatálya terjedjen ki az egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékre, és terjedjen ki e körben a szerződés és mellékletei szövegének, illetve, - amennyiben releváns, - a szerződéskötést megelőző
kiválasztási eljárás meghatározott dokumentumaink a közzétételére is.
Az Infotv. 37. § (5) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „(5) Testületi szervként működő közzétételre kötelezett szerv esetén az egyedi közzétételi lista megállapítása és módosítása - a
Hatóság véleményének kikérésével - a testület hatáskörébe tartozik.”
Az Infotv. fenti előírásának megfelelően az egyedi közzétételi listáról szóló rendelet-tervezetet
véleményezésre meg kell küldeni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, melynek eleget téve a rendelet tervezetét a Hatóságnak megküldte a hivatal.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja
a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a
szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban számolunk be.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az új rendelet társadalmi hatása a nyilvánosság
kiszélesítése terén mutatható ki. A rendelet-tervezet elfogadásával a központi jogszabályban
meghatározott közzétételi kötelezettségnél szélesebb körű közzététel valósul meg, több adat
6

kerül a honlapra, ezáltal mindenki számára hozzáférhetővé válik. Gazdasági, költségvetési hatás nem kimutatható.
Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az új rendelet-tervezetnek többlet adminisztratív terhei lesznek, hisz megnövekedik a közzétételi kötelezettség.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása a Közgyűlés által elfogadott 234/2019. számú határozatban foglaltak végrehajtása miatt szükséges. Elmaradásának következménye abban mutatható
ki, hogy a közgyűlés által kért adatok a jogszabály nélkül nem kerülnek közzétételre.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
Közgyűlés által elfogadott 234/2019. számú határozat 2014. január 1-től megkötött szerződésekre kérte kiterjeszteni a helyi rendelet hatályát. A Polgármesteri Hivatalnak ehhez informatikai fejlesztésre van szüksége annak érdekében, hogy a jelenlegi nyilvántartás adatait megfelelően migrálja a rendelettervezet szerinti új nyilvántartásba, úgy, hogy az alkalmas legyen a
honlapon való közzétételre, azaz a kereshetőségre programot kell a szabályozásnak megfelelően írni. Az Informatikai Osztály feladatai az informatikai fejlesztések miatt, a Gazdasági Igazgatóság feladatai pedig a szerződések rendszerezése miatt jelentősen megnövekedik. A rendelet végrehajtására ütemtervet kell kidolgozni, a nagy mennyiségű visszamenőleg is közzéteendő szerződésekre vonatkozóan.
Az előterjesztést minden bizottság véleményezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés
megtárgyalására és a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadására.

Szekszárd, 2020. február 23.

dr. Molnár Kata
jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének az önkormányzat és az önkormányzat által
alapított vagy az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok
adatnyilvánossággal kapcsolatos gyakorlatára vonatkozó beszámolóját elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
dr. Molnár Kata jegyző

2. felhívja a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. és a Szekszárdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, Kerekes Lászlót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
fenti gazdasági társaságok közzétételi kötelezettség alá eső adatainak internetes felületen való közzététele érdekében, és ennek eredményéről a közgyűlésnek számoljon
be.
Határidő:
Felelős:

2020. március 10.
Kerekes László ügyvezető

3. felhívja az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a még hiányzó adatok közzétételét pótolják, a közétett adatokat
szükség esetén pontosítsák, továbbá szabályzatban határozzák meg az általuk vezetett
gazdasági társaságnál a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjét, és ennek eredményéről a közgyűlésnek számoljanak be;
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
a kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

4. felhívja az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy minden évben az éves beszámolóban adjanak számot a közzététellel kapcsolatos feladatok elvégzéséről a közgyűlésnek.
Határidő:
Felelős:

évente, május 31.
a kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői
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INDOKOLÁS

Az egyedi közzétételi listáról szóló rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelettervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját magára és szerveire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésében alapján a gazdasági
társaságaira kiterjedő hatállyal kötelezően közzéteendő adatkört határoz meg, illetve a közzétételi kötelezettséget a törvényben meghatározott értéknél alacsonyabb összegű szerződések
tekintetében állapítja meg.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Rendelet-tervezet 1. §-ához: A rendelet 1. mellékletében rögzített egyedi közzétételi listát
alkalmazó szervek körét határozza meg.
Rendelet-tervezet 2. §-ához: Az (1) bekezdésben a közzétételi kötelezettség teljesítésének helyét határozza meg. A (2) bekezdésben az adatok kereshető állapotban való közzétételéről
rendelkezik. A (3) bekezdésben a 1. melléklet A: 3 mezője szerinti adatok nyilvánosságra hozatalának módját határozza meg.
Rendelet-tervezet 3. §-ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Rendelet-tervezet 4. §-ához: Arról rendelkezik, hogy milyen dátumtól kell a közzétételi kötelezettséget teljesíteni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
……./2020. (………) önkormányzati rendelete
az egyedi közzétételi listáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 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, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés
d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a kizárólagos és
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségére az 1. mellékletben
foglalt egyedi közzétételi listát határoz meg.
2. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat, illetve a kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv az internetes honlapján tesz eleget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közzététel során – a természetes személy szerződő fél személyes adatai
kivételével – biztosítani kell a közzétett adatok teljes körű kereshetőségét.
(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat A:3 mezője szerinti adatok közzététele során a szerződések
és mellékleteik szövegét pdf formátumban kell nyilvánosságra hozni azzal, hogy a személyes adatokat, valamint azon közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatokat, amelyeknek a megismerhetőségét az Infotv. 27. §-ában foglalt indokok alapján korlátozni kell, felismerhetetlenné kell tenni.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § (1) E rendelet alapján – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2014. január 1-je után
megkötött szerződés adatait kell közzétenni.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat A:5 mezője szerinti adatokat 2020. február 1-jét követően
megkötött szerződés vonatkozásában kell közzétenni.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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1. melléklet a …../2020. (…..) önkormányzati rendelethez
Az egyedi közzétételi lista

1.
2.

A
B
C
Adat
Frissítés
Megőrzés
Az államháztartás pénzeszközei fel- A döntés meghozata- A közzétételt követő
használásával, az államháztartáshoz lát követő hatvana- 5 évig
tartozó vagyonnal történő gazdálko- dik napig
dással összefüggő, egymillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések következő adatai:
a) Partner neve
b) Partner adószáma
c) Szerződés-kategória (beszerzésköteles/nem beszerzésköteles/közbeszerzés-köteles)
d) Szerződés megnevezése/típusa (pl. megbízási, vállalkozási, ingatlan-adásvételi, ingóadásvételi, bérleti stb.)
e) Szerződés tárgya
f) Tárgykör (pl. építés, tervezés,
bérlet, szolgáltatás megrendelése, árubeszerzés stb.)
g) Szerződés státusza (alapszerződés, szerződésmódosítás,
szerződést megszüntető okirat)
h) Szerződéskötés időpontja
i) Szerződés kezdő időpontja
j) Szerződés záró időpontja (határozatlan idejű szerződésnél
ennek feltüntetése)
k) Szerződés értéke
l) Megjegyzés
, valamint az említett adatok változásai,
a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015.
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3.

4.

5.

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, ingyenes ügylet esetén
a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. 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
Az 2. sorban meghatározott szerződések és azok mellékletei szövege
oldalhű másolatban
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLII. törvény 43. § (1) bekezdésében
meghatározott adatokat tartalmazó
URL-cím. (a Közbeszerzési Adatbázis
linkje)
Beszerzési, közbeszerzési eljárások
alábbi dokumentumai: felhívás, ajánlatok, eredmény megállapítása

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A2-A3 mező szerinti
adatok közzétételét
követő 15 napon belül

A szerződés megszűnését követő 5 évig

A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 43. § (3)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint.
A2-A3 mező szerinti A közzétételt követő
adatok közzétételét 5 évig
követő 15 napon belül
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete
szerinti általános közzétételi lista
Szervezeti, személyzeti adatok

Adat

1.

2.

3.

4.

Frissítés

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcím)
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető
neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
http://www.aliscaterra.hu/
wpcontent/uploads/2020/01/1
1.pdf
http://www.aliscaterra.hu/
wpcontent/uploads/2020/01/1
2.pdf
http://www.aliscaterra.hu/
wpcontent/uploads/2020/01/1
3.pdf
http://www.aliscaterra.hu/
wpcontent/uploads/2020/01/1
4.pdf

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, A változásokat követően
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1.
pontban meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi
köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke részesedésének mértéke
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat,
a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu/
wpcontent/uploads/2020/01/1
5.pdf
http://www.aliscaterra.hu/
wpcontent/uploads/2020/01/1
6.pdf
A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

7.

8.

9.

10.

2

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti A változásokat követően
szervének, hatósági döntései tekintetében a azonnal
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban
meghatározott adatai

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

Adat
Frissítés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és A változásokat követően
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó azonnal
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint
a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
továbbá az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot
ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven

3.

A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

Megőrzés
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu/
wpcontent/uploads/2020/01/2
1.pdf

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

Negyedévente

3

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

4.

5.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése,
illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az
eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,
ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus
programok
elérése,
időpontfoglalás,
az
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése,
tartalma,
a
közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

http://www.aliscaterra.hu/
kozzeteteli-lista/

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu/
kozzeteteli-lista/
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6.

7.

8.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott A változásokat követően
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, azonnal
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak Negyedévente
címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu/
kozzeteteli-lista/

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai,
a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,
illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu/
kozzeteteli-lista/

A változásokat követően
azonnal

Törvény
eltérő Az előző állapot 1 évig https://szekszard.hu/hu/on
rendelkezése hiányában archívumban tartásával
kormanyzat/kozgyules
a benyújtás időpontját
követően azonnal
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10.

A közfeladatot ellátó szerv
hirdetmények, közlemények

által

közzétett Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.
http://www.aliscaterra.hu
/kozzeteteli-lista/

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
Negyedévente
igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti
egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
Negyedévente
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az előző állapot törlendő

http://www.aliscaterra.hu
/kozzeteteli-lista/

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu
/kozzeteteli-lista/

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
Negyedévente
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu
/kozzeteteli-lista/

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

11.
12.

13.

14.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai

Legalább
1
évig http://www.aliscaterra.hu/
archívumban tartásával

Folyamatosan
A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul

Negyedévente
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17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és
egyedi közzétételi lista

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

http://www.aliscaterra.hu
/kozzeteteli-lista/

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv
kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével
a 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a
díjszámítás alapján képező tényezőkkel együttesen

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

20.

7

23.

24.

25.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság
időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás
egyéb lényeges elemeinek megjelölése
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális
közadatok digitalizálására kizárólagos jogot
biztosító megállapodások szövege

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó
eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más
kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak
elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával
és terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő a
közfeladatot ellátó szerv részére

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

III. Gazdálkodási adatok

1.

Adat
A közfeladatot ellátó szerv éves
költségvetése, számviteli törvény szerinti
beszámolója vagy éves költségvetési
beszámolója

Frissítés
A változásokat követően
azonnal

8

Megőrzés
A közzétételt követő 10
évig

http://www.aliscaterra.hu/kozzetetelilista/

2.

3.

4.

A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és vezető
tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke
összesítve
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az
államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó
adatok kivéve, ha a közzététel előtt a
költségvetési támogatást visszavonják vagy
arról a kedvezményezett lemond
Az
államháztartás
pénzeszközei
felhasználásával,
az
államháztartáshoz
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő öt millió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű 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

Negyedévente

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu/kozzetetelilista/

A döntés meghozatalát
követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5
évig

A társaságnál nem keletkezik ilyen
adat.

A döntés meghozatalát
követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5
évig

http://www.aliscaterra.hu/kozzetetelilista/
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5.

esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai, a védelmi és
biztonsági célú beszerzések adatai, és a
minősített adatok, továbbá a Kbt. 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, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci
vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb
összeget kell figyelembe venni. 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
A koncesszióról szóló törvényben
Negyedévente
meghatározott nyilvános adatok (pályázati
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

10

A társaságnál nem keletkezik ilyen
adat.

6.

7.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által nem
alapfeladatai ellátására (így különösen
egyesület támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
Közbeszerzési információk (éves terv,
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről)

Negyedévente

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem keletkezik ilyen
adat.

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

A társaságnál nem keletkezik ilyen
adat.

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

http://www.aliscaterra.hu/kozzetetelilista/
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A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A
közzétételt A közzétett adatok a
megalapozó
közzétételt követő két évig
jogviszony létesítését nem távolíthatók el.
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
http://www.aliscaterra.hu/
kozzeteteli-lista/

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont b)c) pontjában meghatározott adatok.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára vonatkozó
adatok, valamint azok változásai.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

2

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.

A társaságnál nem
keletkezik ilyen adat.

A közzétett adatok a http://www.aliscaterra.hu/
közzétételt követő két évig kozzeteteli-lista/
nem távolíthatók el.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete
szerinti általános közzétételi lista
Szervezeti, személyzeti adatok

Adat

1.

2.

3.

4.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcím)
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető
neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítés

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
www.diaketkeztetes.net
Cégadatok / szervezeti
adatok
www.diaketkeztetes.net
Cégadatok / szervezeti
adatok
www.diaketkeztetes.net
Cégadatok / szervezeti
adatok
Kapcsolat
Külön megbízott ügyfélkapcsolati
vezető nincs.
A feladatot az ügyvezető látja el,
adatai a honlapon megtalálhatók.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, A változásokat követően
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
azonnal

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1.
pontban meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi
köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke részesedésének mértéke
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat,
a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A változásokat követően
azonnal

nincs adat

nincs adat
A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
nincs adat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

nincs adat
A változásokat követően
azonnal
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Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti A változásokat követően
szervének, hatósági döntései tekintetében a azonnal
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban
meghatározott adatai

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

www.diaketkeztetes.net
Cégadatok / Szervezeti
adatok / Felügyeleti és
ellenőrzési szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

2.

3.

Adat
Frissítés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és A változásokat követően
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó azonnal
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint
a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
továbbá az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

Megőrzés
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot
ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven

A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

www.diaketkeztetes.net
Cégadatok / Működési
adatok

nincs adat

Negyedévente

3

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

4.

5.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése,
illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az
eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,
ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus
programok
elérése,
időpontfoglalás,
az
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése,
tartalma,
a
közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

nincs adat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
nincs adat
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6.

7.

8.

9.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott A változásokat követően
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, azonnal
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenységekeretében – gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak Negyedévente
címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai,
a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,
illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

www.diaketkeztetes.net
Cégadatok / Működési
adatok / Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat

nincs adat

nincs adat

Törvény
eltérő Az előző állapot 1 évig
rendelkezése hiányában archívumban tartásával
nincs adat
a benyújtás időpontját
követően azonnal
Folyamatosan
Legalább
1
évig www.diaketkeztetes.net
archívumban tartásával
Cégadatok/Adtavédelmi
tájékoztató
Információ
5

11.
12.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai

Folyamatosan
A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

nincs adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
Negyedévente
igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti
egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
Negyedévente
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az előző állapot törlendő

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

www.diaketkeztetes.net
Cégadatok / adatvédelmi
tájékoztató / Adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzat
www.diaketkeztetes.net
Cégadatok

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
Negyedévente
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

www.diaketkeztetes.net
Cégadatok

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

13.

14.

17.
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18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és
egyedi közzétételi lista

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv
kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével
a 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a
díjszámítás alapján képező tényezőkkel együttesen

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

20.

21.

22.

23.

www.diaketkeztetes.net/
Működési adatok

nincs adat

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő
nincs adat
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nincs adat

nincs adat

nincs adat

időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás
egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24.

25.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok A változásokat követő 15
újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális napon belül
közadatok digitalizálására kizárólagos jogot
biztosító megállapodások szövege

Az előző állapot törlendő

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó
eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más
kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak
elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával
és terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő a
közfeladatot ellátó szerv részére

Az előző állapot törlendő

A változásokat követő 15
napon belül

nincs adat

nincs adat

III. Gazdálkodási adatok

1.

Adat
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves
költségvetési beszámolója

Frissítés
A változásokat követően
azonnal

8

Megőrzés
A közzétételt követő 10
évig

www.diaketkeztetes.net
Cég adatok / Gazdálkodási
adatok

2.

3.

4.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az
államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatok kivéve, ha
a közzététel előtt a költségvetési támogatást
visszavonják vagy arról a kedvezményezett
lemond
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő öt millió forintot elérő
vagy azt meghaladó értékű 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 védelmi és
biztonsági célú beszerzések adatai, és a minősített
adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja

Negyedévente

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

A döntés meghozatalát
követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5
évig

www.diaketkeztetes.net
Cég adatok / Gazdálkodási
adatok/ Éves beszámolók

nincs adat

A döntés meghozatalát
követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5
évig

nincs adat
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5.

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, ingyenes ügylet
esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
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
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
Negyedévente
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók
adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők,
pályázat eredménye)

10

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

6.

7.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai Negyedévente
ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
Negyedévente
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az Negyedévente
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről)
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A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával
nincs adat

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

nincs adat

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A
közzétételt A közzétett adatok a
megalapozó
közzétételt követő két évig
jogviszony létesítését nem távolíthatók el.
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
www.diaketkeztetes.net
Cég adatok / Gazdálkodási
adatok / Vezetőségi
béradatok

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

3.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont b)c) pontjában meghatározott adatok.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára vonatkozó
adatok, valamint azok változásai.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

2

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.
nincs adat

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.

nincs adat

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A
közzétételt A közzétett adatok a
megalapozó
közzétételt követő két évig
jogviszony létesítését nem távolíthatók el.
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
https://www.ipszekszard.hu/index.php/koz
erdeku-adatok

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont b)c) pontjában meghatározott adatok.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára vonatkozó
adatok, valamint azok változásai.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

2

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.

nincs releváns adat

A közzétett adatok a https://www.ipközzétételt követő két évig szekszard.hu/index.php/koz
nem távolíthatók el.
erdeku-adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A
közzétételt A közzétett adatok a
megalapozó
közzétételt követő két évig
jogviszony létesítését nem távolíthatók el.
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége

www.ktdinamic5mp.eu

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont b)c) pontjában meghatározott adatok.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára vonatkozó
adatok, valamint azok változásai.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

2

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.

foglalkoztatónkra nem
releváns

A közzétett adatok a foglalkoztatónkra nem
közzétételt követő két évig releváns
nem távolíthatók el.

SZEKSZÁRDI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági
tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető
állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra

A
közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Megőrzés
(archiválás
időpontját az
adatfelelősnek
meg kell jelölnie)
A közzétett adatok
a közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének igazolása
Adat elérhetősége
Jelenleg nincs teljesítve. A honlap
megrendelésre került a
www.szekszardivarosfejlesztes.hu
címmel, elkészültét követően a
közzétételi kötelezettség alá eső
adatok ott kerülnek elhelyezésre.

irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő
időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont
b)-c) pontjában meghatározott adatok.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.

2

A közzétett adatok
a közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

Jelenleg nincs teljesítve. A honlap
megrendelésre került a
www.szekszardivarosfejlesztes.hu
címmel, elkészültét követően a
közzétételi kötelezettség alá eső
adatok ott kerülnek elhelyezésre.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára
vonatkozó adatok, valamint azok változásai.

A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

3

A közzétett adatok
a
közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

Jelenleg nincs teljesítve. A honlap
megrendelésre került a
www.szekszardivarosfejlesztes.hu
címmel, elkészültét követően a
közzétételi kötelezettség alá eső
adatok ott kerülnek elhelyezésre.

SZEKSZÁRDI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági
tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető
állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra

A
közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Megőrzés
(archiválás
időpontját az
adatfelelősnek
meg kell jelölnie)
A közzétett adatok
a közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének igazolása
Adat elérhetősége
www.szekszardivarosfejlesztes.hu

irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő
időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont
b)-c) pontjában meghatározott adatok.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.

2

A közzétett adatok
a közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

www.szekszardivarosfejlesztes.hu

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára
vonatkozó adatok, valamint azok változásai.

A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

3

A közzétett adatok www.szekszardivarosfejlesztes.hu
a
közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A
közzétételt A közzétett adatok a
megalapozó
közzétételt követő két évig
jogviszony létesítését nem távolíthatók el.
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
http://www.visitszekszard.hu
/hu/info/kontakt/

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont b)c) pontjában meghatározott adatok.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára vonatkozó
adatok, valamint azok változásai.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

2

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.

http://www.visitszekszard.hu
/hu/info/kontakt/

A közzétett adatok a http://www.visitszekszard.hu
közzétételt követő két évig /hu/info/kontakt/
nem távolíthatók el.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A
közzétételt A közzétett adatok a
megalapozó
közzétételt követő két évig
jogviszony létesítését nem távolíthatók el.
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
http://www.vagyonkezelokf
t.hu/index.php/kozerdekuinf/adatkozzetetel

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont b)c) pontjában meghatározott adatok.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára vonatkozó
adatok, valamint azok változásai.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

2

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.

nincs releváns adat

A közzétett adatok a http://www.vagyonkezelokf
közzétételt követő két évig t.hu/index.php/kozerdekunem távolíthatók el.
inf/adatkozzetetel

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete
szerinti általános közzétételi lista
Szervezeti, személyzeti adatok

Adat

1.

2.

3.

4.

5.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcím)
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető
neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele,
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
http://www.vagyonkezelokf
t.hu/index.php/kapcsolat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

http://www.vagyonkezelokf
t.hu/index.php/kapcsolat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

nincs releváns adat

1

http://www.vagyonkezelokf
t.hu/index.php/home/szerv
ezeti-felepites
http://www.vagyonkezelokf
t.hu/index.php/kapcsolat

6.

7.

8.

9.

10.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1.
pontban meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi
köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke részesedésének mértéke
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat,
a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

2

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti A változásokat követően
szervének, hatósági döntései tekintetében a azonnal
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban
meghatározott adatai

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

Adat
Frissítés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és A változásokat követően
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó azonnal
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint
a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
továbbá az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot
ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven

3.

A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

Megőrzés
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelokf
t.hu/index.php/kozerdekuinf/adatkozzetetel

nincs releváns adat

Negyedévente

3

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

4.

5.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése,
illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az
eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,
ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus
programok
elérése,
időpontfoglalás,
az
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése,
tartalma,
a
közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

nincs releváns adat

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

4

6.

7.

8.

9.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott A változásokat követően
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, azonnal
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak Negyedévente
címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelokf
t.hu/index.php/kozerdekuinf/adatkozzetetel

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai,
a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,
illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

nincs releváns adat

A változásokat követően
azonnal

Törvény
eltérő Az előző állapot 1 évig nincs releváns adat
rendelkezése hiányában archívumban tartásával
a benyújtás időpontját
követően azonnal
Folyamatosan
Legalább
1
évig http://www.vagyonkezelokf
archívumban tartásával
t.hu/index.php/hirek

5

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/hirek
nincs releváns adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
Negyedévente
igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti
egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
Negyedévente
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az előző állapot törlendő

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
Negyedévente
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

11.
12.

13.

14.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai

Folyamatosan
A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul
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18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és
egyedi közzétételi lista

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

nincs releváns adat

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv
kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével
a 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

nincs releváns adat

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a
díjszámítás alapján képező tényezőkkel együttesen

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot törlendő

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

20.
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időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás
egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok A változásokat követő 15
újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális napon belül
közadatok digitalizálására kizárólagos jogot
biztosító megállapodások szövege

Az előző állapot törlendő

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó
eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más
kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak
elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával
és terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő a
közfeladatot ellátó szerv részére

Az előző állapot törlendő

http://www.vagyonkezelo
kft.hu/index.php/kozerdek
u-inf/adatkozzetetel

A változásokat követő 15
napon belül

III. Gazdálkodási adatok

1.

Adat
A közfeladatot ellátó szerv éves
költségvetése, számviteli törvény
szerinti beszámolója vagy éves
költségvetési beszámolója

Frissítés
A változásokat
követően azonnal

Megőrzés
A közzétételt követő
10 évig
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http://www.vagyonkezelokft.hu/index.php/kozerdekuinf/adatkozzetetel

2.

3.

4.

A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve
a vezetők és vezető tisztségviselők
illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve
A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott, az államháztartásról szóló
törvény szerinti költségvetési
támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó
adatok kivéve, ha a közzététel előtt a
költségvetési támogatást
visszavonják vagy arról a
kedvezményezett lemond
Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával,
az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő öt
millió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre,

Negyedévente

A külön
http://www.vagyonkezelokft.hu/index.php/kozerdekujogszabályban
inf/adatkozzetetel
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

A döntés
meghozatalát követő
hatvanadik napig

A közzétételt követő
5 évig

nincs releváns adat

A döntés
meghozatalát követő
hatvanadik napig

A közzétételt követő
5 évig

http://www.vagyonkezelokft.hu/index.php/kozerdekuinf/adatkozzetetel
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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
védelmi
és
biztonsági
célú
beszerzések adatai, és a minősített
adatok, továbbá a Kbt. 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,
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci
vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe
venni. 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
10

kötött azonos tárgyú szerződések
értékét egybe kell számítani

5.

A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok
(pályázati kiírások, pályázók adatai,
az elbírálásról készített
emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön
nincs releváns adat
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával
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6.

7.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által nem
Negyedévente
alapfeladatai ellátására (így
különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és
munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális
és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok
által ellátott feladatokkal összefüggő
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot
meghaladó kifizetések
Az Európai Unió támogatásával
Negyedévente
megvalósuló fejlesztések leírása, az
azokra vonatkozó szerződések
Közbeszerzési információk (éves terv, Negyedévente
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről)

A külön jogszabályban nincs releváns adat
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

Legalább 1 évig
archívumban
tartásával
Legalább 1 évig
archívumban
tartásával
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http://www.vagyonkezelokft.hu/index.php/kozerdekuinf/adatkozzetetel
http://www.vagyonkezelokft.hu/index.php/kozerdekuinf/adatkozzetetel

SZEKSZÁRDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági
tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető
állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra

A
közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.
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Megőrzés
(archiválás
időpontját az
adatfelelősnek
meg kell jelölnie)
A közzétett adatok
a közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének igazolása
Adat elérhetősége
Jelenleg nincs teljesítve. A honlap
megrendelésre került a
www.szekszardivarosfejlesztes.hu
címmel, elkészültét követően a
közzétételi kötelezettség alá eső
adatok ott kerülnek elhelyezésre.

irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő
időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont
b)-c) pontjában meghatározott adatok.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
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A közzétett adatok
a közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

Jelenleg nincs teljesítve. A honlap
megrendelésre került a
www.szekszardivarosfejlesztes.hu
címmel, elkészültét követően a
közzétételi kötelezettség alá eső
adatok ott kerülnek elhelyezésre.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára
vonatkozó adatok, valamint azok változásai.

A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.
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A közzétett adatok
a
közzétételt
követő két évig
nem távolíthatók
el.

Jelenleg nincs teljesítve. A honlap
megrendelésre került a
www.szekszardivarosfejlesztes.hu
címmel, elkészültét követően a
közzétételi kötelezettség alá eső
adatok ott kerülnek elhelyezésre.

Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi
kötelezettség alá eső adatok

Frissítés

Adat

1.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) neve,
b) tisztsége vagy munkaköre,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások,
ezen belül külön feltüntetve alapbére, egyéb időbére,
teljesítménybére, valamint az időbért megalapozó
időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelmények,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés
alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a
kötelezettség vállalásának ellenértéke,

Megőrzés
(archiválás időpontját az
adatfelelősnek meg kell
jelölnie)

A
közzétételt A közzétett adatok a
megalapozó
közzétételt követő két évig
jogviszony létesítését nem távolíthatók el.
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő
utolsó
napjáig.

1

Közzététel teljesítésének és
szabályszerűségének
igazolása
Adat elérhetősége
Közzététel:
2018.01.08
2018.01.31.
www.szdviz.hu
Menüpont:
Közérdekű adatok
Almenüpont:
Vezető Tisztségviselők
Foglalkozottal létszáma,
személyi juttatások
Vezető tisztségviselők
javadalmazása

Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díj,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli
juttatások.
2.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 1. pont b)c) pontjában meghatározott adatok.

3.

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a
gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 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 időtartamára vonatkozó
adatok, valamint azok változásai.

A közzétételt
megalapozó
jogviszony létesítését
követő 15 napon
belül, ezt követően
pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló
határidő utolsó
napjáig.
A szerződés
létrejöttét, illetve a
közzétételi
kötelezettség alá eső
adatokban történő
változás
bekövetkezését
követő 60 napon
belül.

2

A közzétett adatok a
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.

-

A közzétett adatok a www.szdviz.hu
közzétételt követő két évig
nem távolíthatók el.
Menüpont:
Közérdekű adatok
Almenüpont:
Szerződések

