Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2008. /IX.2./
Önkormányzati rendelete
A közpénzek felhasználásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos szabályokról
Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15/A. § (2) bekezdésében és 15/B. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed:
a) az önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési
támogatásokra, továbbá
b) az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, valamint az önkormányzati
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó – szerződésekre.
(2) Jelen rendelet alkalmazása szempontjából támogatásnak minősül az önkormányzat saját
költségvetése terhére bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és
fejlesztési célokra biztosítandó pénzbeli juttatás.
(3) Jelen rendelet alkalmazása szempontjából a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért
kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes
ügylet esetén pedig a vagyon piaci, vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell
figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra 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 a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. (Áht.
15/B. § (2))
2. §
(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az önkormányzat által történő ötvenezer forint
összegű, vagy azt meghaladó mértékű támogatás nyújtása esetén a támogatás
kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, a
támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül, 5 éves időtartamra.
(2) A támogatásban részesülő vonatkozásában – az (1) bekezdés szerinti összeghatár
kiszámításánál - az adott költségvetési évben nyújtott támogatásokat egybe kell számítani.

(3) A közzétételre kerülő adatokról a közzététel kezdő és utolsó napjának megjelölését is
tartalmazó nyilvántartást kell vezetni.
3. §
(1) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő – a nettó 1 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 típusát, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés
értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint ezen adatok
változásait közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a szerződés létrejöttét követő valamint az
ezen adatokat érintő módosítását követő 30 napon belül 5 éves időtartamra kell közzétenni az
önkormányzat honlapján.
(3) A közzétételre kerülő adatokról a közzététel kezdő és utolsó napját is tartalmazó
nyilvántartást kell vezetni.
4. §
A közzétételről az önkormányzat nevében a polgármester gondoskodik.
5. §
Jelen rendelet 2008. szeptember 15. napján lép hatályba.
Ezen rendelkezést a már megkötött és még érvényben lévő támogatásokra és szerződésekre is
alkalmazni kell.
Záhony, 2008. augusztus 28.
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