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2008.12.3D Ą6Ą25|)-
2008 ' 12.3t 91'62Ąl-
805ENTÄR SUMMÄ':

FĎk.szsz. Partner megnevezése

ndÖss z9sen:

Eseti partner
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Esetj- partner
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Számlakartonok á].talános lekérđezése
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0. 00
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-2,000,000'oo Tagdij VII' kerÍiletí Önkormányzätl
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vI I . keI GYÜ.'TŐ ..

FoRRĹS-EQL Pénztlgyi és számviteli aIrendszer 2o13

címrend kÓd:5805

E]Őir. fszsz E}Őir. fszsz
EIŐĹr.fszsz Te1j . fszsz Megnevezése

4 6415 0

Ą6

]dŐszak tÓl-ig: 200801-200815 Ktgv.típ.2: B

46--

91,

46Ą-
46Ą250

46Ą-
SUMI'ÍA:

916

916141- 93'62ĄÍ

91 9L6

91- sUMl'ÍA:

címrend kÓd: 5805

M'lktdési c.támogatásért.bév.elŐ:r. hely ENT.AR

SUMMA:

- 

ÁJlamházt.kívtilrŐI szárm.egyéb kamatbev. ENTAR

SUM}4A:

Pénzforgalmi Iista tigyletkődonként

Megnevezés 1.: Bevéte]i számla

IdŐszak tÓI-ig: 20080].-2008]'5'Ktgv.t1p.2: B

Megnevezése Ered. e1ói . egyenleg

TOEZ:PEnzforgalml.Ist / CIMREND

i roi

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mődos. e1ói. egyenleg

0.00

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

1. oldal
09:46:58
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520.00
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" .Meryé 0l TelepüIéstípus:0027
Szakág: El 1000 Szektot: !f49 Évlldőszzk:20|2.3

A megye megnevezése' ozóklrolyo:

PIR:764081
Készĺilt: 20l2.03.08 l l:2|
Ellcnőrző kód: | 599249562

Iľrĺnvító szerv:

F

Szĺámjel

A költségvetési szerv megnevezésę'székhelye:
ELSO ENERGIA-BESZERZÉSI oNKoRMÁNYZATI TARSULÁS

1073 Budapest Erzsébet k<ĺrut 6

81 1000
Szakźĺgazat

W
' Szęktor

l-oi-l
Megye

|.-00-đ7-l
PÜK

7 1

PlR-ttirzsszím

2012 Elemi kciltségvetés

a besziĺmoló ęlkészítésééľt kijetölt feletős személy

mérlegképes regisztrációs szám: W4erfrr,-1
Yagy
kÖnywizsgálói kamarai tagszám: [rrrTT]

Ke|t ..P. ł.l,ĺ,{łrł*k,'..'..,, k?l.?.,év . 9 3.hó l'L'.nap

Kapcsolattartó, i1l. felvilágosítást nyujtó személy:

Elemí költségvetés

*'.a.,Ł':..'?Ł..F..*..'....'.'.........' (telefon)



.Eleml Kollsegvetes 
I

ELSo ENERGI,A-BEszER^zÉSIoNKoRIvĹÁNYzATIľl'nÁi
Megye: 01 Telepirléstípus:O027 \o 

:
Szakág: 8ll000 Szektoľ: 1249 Évlldőszak:2ĺ)72.3 $

ł!i

t:

Hitelek'kôlcstjnĺjknWjíśaéstĺirlesztése,értékpapír.okbeváltásaésvásárlása,pe-ľoffi

ľľ':ľłź.*ĺr*:ryľľ:::'.kiadásoťeldiiÄy,"t"'e''t"tBil;; łłä*ogatási célri kolcsĺin<ik nyrijtásának,:

Hitęlek,értékpapírok,tźrno3atźtsikÖlcsĺinĺikvisszatéľti1é,"e.ĺge

nę"9""ŕľjľ:*5ifl:#:1*:łĘľ,"-l".ľ6-l"da;i;l.ĺ-b."ét.JĚ'ň ęiEĺ.ĺ" yzata és ťe|jesítés! (Támogatási célťr

(mtĺkĺidési célĺa kapott juttatások és felha|mo zási céI,hvégleges pao""."l..ĺoĺw"t"t"l.

PIR:764081

Késziiĺt: 2012.0]'08 ll:2l
Ellenóľzó kod: 1 í99249 5 62
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Elemi kÖltségvetés

ELso ENERGIA.BESZERZÉSI ÖNKoRMÁNYZATI Tl.'ILÁs
Megye:Ol Telepiitéstípus: 0027, 'frJ
Szakág: 8l 1000 Szektoľ: 1249 EvĺId szak:,2012.3

FelhaImozási cé| ,
vállBlkozisnak

e|ri' a Rönai Saęödés |07. cikkc bckczdcc serinti Limotatási kôlcsônčk n}aijtísa 6nkományěti t.ňbbs8i n!|ajdon|i eryéb

a R6mai sreRôdés l07. cik}e sarinti támogatári k tcsönÖk ny jEs Dcm ónkomáDyäti t{'bbśégi N|ajdon'i ctyćb

' '^'' '. '-Yii' l

Késziilľi20i[f.03.p8 t1:21
Ellenózó kőd: l 599249562
Éĺték típu"' Ezer Forint
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!rvrru NUrEEBvEtgs
ELSo EMRGIA-BESZERZÉSI ÖNKoRMÁNYZATI TÁ.
Megye: 01 Telep léstípus: 0027 ''*-.
Szakág: 8 I l 000 Szektor: 1249 ÉvĺIdöszak: 20!2.3

{,Ás PIR:764081

Készĺilt: 2012.03.b8 l 1:2l
Ellenóľzcĺ kÓd: 15i9s2495u,
Érték típus: Ezer F'orint



Elemi kÖltségvetés
ELSo ENERGIA.BESZERZÉSIÖNKoRMÁ\YZAnTÁ] iÁs
Megye: 0l Telepiiléstípus:oo27 '..*.
Szakág: E 1 l 000 Szektoĺ: 1249 ÉvĺId(lszak: 2OI2.3

,'ll
PIR:764081ii i, lil L

Készĺilti 201lP'03.0p l 1:2t
Ellenóľzó k,őd: 1 599f49 5 62
Érték típus: EzeÍ FÓrint
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Eręllll KolrsegVetes
ELso ENERGIA.BESZERZÉSI ÖNKoRMÁNYZATI TÁ
Megye: 0l Telepii|éstípus:oo27 'Ý'
Sakág: 8l 1000 Szektor: 1249 Évlldĺszak:2072.3

LAS

célti' a Rőmi seEődćs |o7. cik}e srerinti tánogaIÁBi

PIR:764081
Késziilt: 20l2.o3.o8 l 1:21
Ellenórzö kód: 1 5 99 24g 5 62
Érték típ's. Ezer F(lrint

Dcm nkományati tóbbsé8i fu|ajdon c8yéb

nom ěEko.má!)ati tobbsćti Ülajdooti cgyćb



!r9urr ÁUttsęBveTes

ELso ENERGIA.BESZERZÉSIoNKoRMANyzAnTÁI ĺ-Ás
Megye:0l Telepiiléstípus:0O27 .*
Szakág: 8 l l 000 Szektor; l 249 Évll d6szak: 20|2'3

ll;
jl

PIR:764081ii iill
Késziilti J0;1p.03'0$ l1.zl .

Ellenórzó kőä: 1 599f49 5 62
Erték típus; Ezer Fcirint
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Dteml Kottsegvetes
ELso ENERGI,A-BESZERZÉSIÖNKoRMÁ}IYZÁTTÁ' T,Ás
Merye: 0l Telepĺiléstípus:O027 .\ŕ,'
Szakág: 8 l 1 000 Szektot: |249 Év/I,d6szak: 2012.3
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PIR:764081
Késziilt: 20l2.03.08 l 1:21
Ellenóľzcĺ kôd: |599249562
Erték típus: Ezer Forint
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Elemi kőltségvetés
ELso ENERGIA.BESZERZÉSI oNKoRMÁNYZATI TÁRi--Ás
Megye: 0 l Telepĺiléstípus: 0027
Szakág: 8 1 l 000 Szektoľ: l 249 Évll dőszak 2012.3

::

:1

PIR: 764081 ,i

Késziitt: 20l2$3.os it:zl :lpu"noĺzJRoä]]ls9gź4g562 . li .

Erték típus: Ezer Forint
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EIemi kôltségvetés
ELso ENERGIA.BESZERZÉSI ÖNKoRMÁNYZATI TÁRi- .Ás
Megye: 0l Telepiiléstípus: 0027
Szakág: 8l l000 Szęktoľ: 1249 Évlld szak: 20l2'3

PIR:764081
Késziilt: 2012.03.08 1 1:21

Eltenöĺzó kőd: l 599249 5 62
L., .,
E'neK upus: Ezer tłoľInt



Elemi k ltségvetés

ELsŐ ENERGIA.BESZER-ZÉSI ÖNKoRMÁNYZATI TÁRĘ**AS
Megye: 0l Telepiiléstípus: 002?
Szakág: 8l 1000 Szektor: 1249 Évlldí3szak:20|?-3 li "l



Elemi kÖltségvetés
ELso ENERGIA-BESZERZÉ$ oNKoRMÁNYZATI TÁR.'*-/Ąs
Megye: 0l Telepiiléstípus: 0027
Szakág: 8 l 1 000 Szektoľ: t 249 ,Íjvlldószak: 2012.3

ĺ.ĺiY$#is:i\'š"

lJl

*
t1?

.oÍ8atást cehi linanÝiÍozási kiadás!|k (96l.l |+13)

t34

t35

Belcklctési cćI Íiruzírcási kiad]ísok (06./69+70+8 t+..+84|E8+...+9Á)

Nao60K oss&sc! { tlt+lJrlJll

athgos sbnsztilQi álĺományi

r36

sffiat tďěkcnysćgc| cuútÓk lélszám (fÓ)

kóltségvetési engcdély@tt tćbámkerct

át|agos śbtisztikai állomĺnyi létsám

l$ĺ:trť.i$ffi

PIR:764081
KészÍilt: 2012.C3.08 11:21
EllenörzÔ k,őd: 1 5 99249 562
Érték típus: Ezer Foiint
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E|emi kÖltségvetés
ELso ENERGIA-BESZERZÉSI oNKoRMÁNYZATI ľÁŔs"ĺÁs
Megye: 0l Telepĺiléstípus: 0027
Szakág: 8 l 1000 Szektor: 1249 Évlldószak: 20 t2.3

l;.iil I ::'rll'l:,i
PIR:76406i ;

Késziilt: 20 l2lo3.08.l 1 :2 1

Ellenörzó kő{| 1599D.49562 ; '

Erték típlis| Ełer Fo{int . 
] l

.Li



Elemi kÖltségvetés
ELsÖ ENEŔGIA-BESZERZÉSI oNKoRMÁNYZATI TÁRMŕÁS
Megye: 0l Telepiiléstípus: 0027
Szakág: 8 t 1000 Szektoĺ: |249 Évt|d szak: 20LL3

42

44

?ćnf toÍtalmi mfü dési bevétclck iisszescn (03+07+l9+27+4 l)

45

rłgyi cszkóztik, immátcriá.lis javsk é.tékesit6c (áfä.val) o8/l3

46

JDkomáDyatolq tÔbbcé| kistéGégi lłsu|ásck sjátos Íclhalnozĺsi és tókc bcvétclei l6/f5 W l U06

41

Pébz 8yi bcfek!ętésck bďétc|ci o8D2

48

50

Felha|mo!ási saját bevéIelek ôssason (43+44-45)

49

Támogatásértékil beruházási bąétcl k6zponti kôltsćgvctćsi seivtöl o9/l9

':.i

ľlinogatásértćk! bcruháŽári bevétcl fcjercti kca|&ii elóirányattÓt hai ĺĺommokn 09/20

ľárnogatásértéhli bedházási b vétel fejeati ket&ĺl elóiráoyattôl EU.s prerramokB és mk hai tásliĺaszírozĹsáE o9/2 l

51

Ą 48' és 49. solba ĺem tartozi támogEtáséÍtlkf beruházási bcvétel feiczti k@léíl e|öiÍáĺ%frőt 09/22

53

Támogatísértćkii bcnlhríáqi bcvétel láEadslotbiztosĺÚsi sbpl l o9l23

54

TámogatáséÍtćkĺl beruházási céłi bevétrl elhrlôďtott átlami péM|apt | 0924
ľámogatásénÉkü beruházáĺi céltl bevélel hetyi órkominyatolđől & köItsécvetćsi szęrvriktöl 09/25

ľlĺmoEatásértékit bcn íżási cél bcvćtcl !ásdfut l 09126

59

Támogauísértékĺt beruh'ázás! célri bevétcl nęretiségĺ Öntományätokt l o9|2?

58

60

Támo8aUíséľtékĺi bcnŕlizási bcvćtc|ct (47+...+55) o9/2E

Támogatásértćktl fchijitási bcvéb| kózponti k hsćPotési sEEtót o9l29

t mogatáséňéků fehijitási bcvétcl fejezeti kePlésů E|ôinínyaftil h@i Dtomoho o9Bo
ľáho8atÁsénékú fohij|lási bcvéte| fcjo4cti *ctlésĺi cl6iľán}.anőt EU-s pÍo$amokra és @k hąi táEľlna$zĺrozj6áE o9/3 t

64

Ąz 58. c! 59. soÍba Dcm taÍĺozi támog.táséÍtékü fel|ijtułri bevétc| fęie4ti k@|sü .tóifán%ttől 09/32

Timo8átíséilékl' fc| jj!áđ céhi bevéłel táÍsa&tombiztosítási alapt l o9R3
ľámosaliséÍtćkii fchijítási @| bevéte| c|kÜIđDitett á|lami DénalrDt l o9R4
ľámogatáséĺtékű fel jíłísi cćhi bevétet helyi fukomáEyätokt l és kólt6éryctć6i szflciktôl 09/35

Támogatásénćkĺĺ fel|íjítási céhl bEvćtol tÁBulĄt t o9E6

li!Ęggatáséĺtćkii fo|rijĺtási cé| bevéte| naMisési önkománYatolt l o9/J7

ľámogÚń'sénćkqfchijitÁsi bevétc|ck (57+'..+65) 09/38

Támo8atiáséŕćků fc|hE|mozisi bcvéletek (56+66) 09/39

70

Fclhalmoási célri gamcia- és kasségvállalésbÓl számázô mcgtérolésck áltamluiut'íĺson bclÚtÍ8l n9/4o

1l

Támog4{sértćkű felhalmozÁsi bcvételek 6s*sen (67+68) 09/4 t

72

Elözô évi febątrnozási cél elöirányat.marađvály, pémaľadvánv átvételköaonti kÚItśéwetési szrutól09/54

tlöző é!,i felhalmozjsi célti el ininyat.mandvány. pémmdvrłnv đĺéte| fcicreti ketlásű ét6inánvzĺ|tlt| n9/śś
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Józsefu áros i tnk oĺmźny-nt

l. oldal

Áĺrl ĺÄĺvos rÔzzÉrÉrr ĺI LIľTA. Ę--..

I. Szervezeti, szeméIyzeti adatok

-.-=ff '' .Áaat---
Frissítés . . ,.VJgÖrzjs

ą ktiď' ęla_đ&rgłĺlus'z-ęr.'.l'i' vat"los!ęvp, szekhelye,
;ostai cíňělipilfó!. és teiefasáńlä; élektronikus
evélcíme, nóńiá|3ä''tgyĺélszolgáiaiáiak elérhetósegei

A változásokat kovetően azoma|

f Ą köđeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
;zeruezeti egységek megielölésével, az egyes szervereti
:gységek feladatai

A vátozísokat követöen uonnal Ąz elözó ál|aDot trrlendő

Ą közfeladatot ellátó szeru vezetóinek és az egyes
izeľvezeti egységek vezetőinek neve, beosztása'

'éńetösége 
(telefon. és telefaxsáma, elektronikus

evé|címe)

A változásokat követóen uomal Az előzô állaDot töřlendö

4. \ szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetó neve,
ĺérhetősége (telefon. és te|efaxszáma, elektonikus
evélcíme) és z ugyfélfogadási rend

A viáltozásokat követóen uonnal Az előző áülapot töÍlendó

) ľesttileti szerv esetén a testĺilet létszĺma, össz€téte|e'
:agjainak neve, beosztása, elérhetősége

{ váltoásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

6. A köďeladatot ellátó sreru inĺnýtása, felügyelete vagy
ellenőľzése alatt álló, vary alrĺrendeltségében mĺiködő más
közf,eladatot el|átó szervek megnevezése, és l. pontban
meghatározott adatai

{ változásokat kôvetően azonnď Az elóző állapot l éüg
aĺchíwmban tartiásával

7 A köďeladatot ellátó szerv tÔbbségi tulajdonában áüló,
illetve résäételével mfütidő gzdriükodó szervezet neve'
székhelye, elérhetósége @ostai címe, telefon- és
telefaxszámą e|ektonikus levélcíme)' tevékenységi krre,
képüselőjének neve, a közfelađatot ellátó sreru
részesedésének mértéke

A viáltozásokat kovetöen azonnal Ł elóző ĺállapot l éüg
ľchíumbatr tadiásáva|

A köďeladatot ellátó szerv iáltal alapított közalapíwányok
neve' székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxsáma, elektronikus |evélcíme), ďapító okíÍata'
kezeló szervének tagiai

Ą változásokat kČlvetően azonnď Ąz e|özö ĺíLl|apot l éüg
ľchímban taĺtiĺsával

A k<izfeladatot ellátó szeru ĺíital alapĺtott költségvetési
szw neve, székhelye, a kö|tségvetési szeruet alapító
jogszabáüy meg|elölése, illewe az azt alapitć,hatźEozat. a
költségvetési szerv alapító okiratą vezetője, honlapjrának
elérhetósége, műkôdési engedélye

A változisokat követően azonĺlal Az előző ál|apot l éüg
ilchímban taltásáva|

t0. A közfeladatot e|látó szerv áItal alapított lapok neve, a
szerkesaóség és kiadó neve és címe' valamint a
ÍöszerkeszÍő neve

A változásokat követően azomď Az elôző állapot l éüg
ľchívumban kĺásával

n A köďeladatot ellátó szerv felettes, i|letve felügyeleti
szervénet hatóságí döntései tekintetében a fellebbezés
elbírrĺLlásĺáĺa jogosult srervnet emek hiiányábm a
köďeladatot ellátó szerv felett töwényességi ellenörzest
gyakorló szen,nek az l. pontban meghatáĺozott adatai

A vá|tozásokat követően azoDnal Az elózó állapot 1 évig
ilchívmbm taÍtásával

II. Tevékenységre, miiködésre vonatkozó adatok

Ađat

\ közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatiáskörét és
ilaptevékenységét m eýlatźroző, a sreme vonatkozó
ilapvetó jogszabályot közjogi szeruezetszabá|y ozć:
)szközók, valmint a szervezeti és mfüödési szabályzat
mg'y iĺgyĺend, az adatvédelĺni és adatbiĺonsági szabályat
mtályos és teljes szövege

Frissítés Megőrzés

Ą változásokat követöen azonnď Az elózó älapot l éüg
ďchívumban tartásával

al Áz orszásos illéíékesśésli šzbľe.K Ýáqáňint a föváĺosi és A váltÔżáśÔk2f kôvcŕőcn

feladatfu ól,ié-\EĺreřyśěEéii5tś7ó'@F'tó,maryaés
angol nyelven ^j.: .,.:.ę,- , '

J A heýi önkomrányat onként vĺĺLllal.i feTäáatai Negyedévente Ąz e|őzö állapot 1 évig
ľclrímban tarLásával

Módosĺloua: 20] 2. évi XaII. tÖnény 79- s-
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2, oldal

Allamigazgatási, cinkom:áĺyzati, és egyéb hatóśági :

ügyekben ügyfajtfuként és eljiárástĺpusonként.a.
hatáskónel rendelkező szeru megĺevezése, ha!ás!ör
gyakorlásának átruháása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése, illetékességi teriilete' u ü gintéreshez
sztikséges dokumentumok, okmiĺnyok, eljaási illetékek
(igazgáłäśi sżolgáltatásĺ dijak) meghatároŽśá, ääńł!t6 

''' 
,-

eljánĺsi szbályok, az eljárást megindító irat benyuj.ásának:

AŁálto7áśokatkövetőenąŽômď Az előző állaDot töIlendö

(etintézési, fellebbezési határidő)' az ĺigyek
segíto útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
:ás és az ĺigyintézéshez hasmät letölthető
mtatványok' az igénybe vehető elektronikus
k elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz
ló jogsabályok jegyzéke, tájékoztatás u ügyfelel
jogokól és az ügrfelet terheló kötelezettségekől

5 A köďeladatot ellátó szery által nyújtott vary
költségvetéséból finansározott ko^zolgaltatások
megnevezése, tarta|ma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje' a kĺ}zszolgiáltatásért fizetendö
díj mértéke, z abbóI adott kedvemények

A váltoásokat követőeĺ amĺľ|a| Ł előzó állapot 1 évíg
ľchímbaĺ tartásával

A köďeladatot e|Iátó szeru álta| femtaÍtott adatbtázisok,
illetve nýlvrĺĺltartások leíró adatai (név, fomáhĘ' az
adatkezelés cétja, jogalapja, időtaĺtamą az érintettek
köÍe, az adatok forása. kérdöíves adaďelvétel esetén a
|dtö|tendö kérđőív)' az adatvédelĺni nýlviĺntarŁisba
bejelentendő nyílvántaÍtásolmak az e törvény szerinti
azonosító adatai; a közfelađatot e|látó szeľ által .
alaptevékenysége keretében - gyüjtött és feldolgozott
adaIok f ajtái, a horźférés módja, a másolatkészítés
költségei

A változásokat kivetően azomal A2 elóző áuapot 1 éüg
ilchívuÍnban tartásával

Ą közfeladatot ellátó sreru nýlvános kiadvanyainak címe,
émája, ahozsÁÍérés módja, a kiadvlĺny inryenessége,
lletve a költségtérítés mértéke

Negyedévente Az elôzó állapot l éüg
archívumban taltásával

Ą testüIeti szeru döntései előkésátésének rendje, z
ĺllampolgrĺri kôzĺeműködés (véleményezés) módja, eljárĺsi
;zabá|yaí, a testtileti szeľ iiléseinek helye, ideje, továbbá
tyi|vánossága' dőntései, ĺiüésének jegyzőkönyvei, illetve
lsszefoglalói; a testüIeti szerv szavaz.ásiának adatai, ha ezt
ogszabály nem korlátozza

A változiłsokat követően azomal Az elôző állapot l éüg
aÍchívuÍnban tartásával

\ tÖruény alapján közzéteendő jogszabáytewezetek és
Iapcsolódó dokumenhmok; a helyi önkormiínyz^t
(épviselö.testü'letének nllvIános iiLlésére benýjtoü
:lóterjesztések a ben$jtás időpontjától

ľórvény eltéró renđelkezése
riányában a benyujLás időpontját
(övetóen azomal

Az elöző állapot l éüg
aĺchímban tartlásával

10. A köďeladatot ellátó szew áltď közzétett hirdeÍnénveŁ
kĺizlemények

jolyarnatosan -egalább l éüg
rrchívumban tartlĺsáva|

ll A köďeladatot ellátó szerv által kiírt prályáztok szakmai
leírása, azok eredményei és indokolásuk

iolyamatosan \z előző állapot l évig
tĺchĺmban taÍtásával

t2. A közfeladatot ellátó személ végrett alaptevékenységgel
kapcsolatos vizsglĺlatok' ellenőzések nyilviĺnos
meBĺLIIapításai

A vizsgĺáIatról szóló
ielentés
megismerését
követöen
haladéktalanuI

Azel.őzóá|Japot| évlg
achívrľnban tartĺísával

lJ_ A közérdekű adatok megismeréséľe ir:áĺyrrló igények
intézésének rendje, z illetékes srervezetí egység neve,
elérhetĺisége, s aho| kijeltilésre kerül, az adatvédelmi
felelös, vagy az infomációsjogokkal foglalkozó személy
neve

itlegyedévente Az elözó állapot törlendô

14 A közfeladatot ellátó szeN tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon ďapuló statisztikai adatgyujtés eredményeí,
időbeli változasuk

!,Iegyedévente Ąz előző állapot l éüg
fchímban tartásával

15 A k.'zérdeků adatokkď kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás ađott szeMe vonatkozó adatai

Az előző állapot l éüg
archímbm tartásával

16. Azon kcizérdekű adatok basmosĺtásáľa řanyuló
Ś7er7ÄíléŚck ĺiŚÍái2 łmc|we|uhen ą V^zfł|aÄątat ,

Az előző állapot l éüg
arehímbm taĺtásával

azegýk srenśdőfé|

1. A köďeladatot ellátó szew kezelésében lévti kozérdekű
adatóIi felĹasaáIására' hasznosĺtására vonatkozó általános

váltoásokatkövetĺ!.e'l.ĺ:azomal Az elózó' állapot l éüg
ruclrívumban tartásával

szerzódési feltételek
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l8 r rciĺeláÉĺoi alató Łeruĺc vonatkłýzó különös és egyedi
:özzététéÍ.l'ffia.]... :.j.''

A váltoásokat követően żômal

lg.l \ köďe|ádátóiéIĺátó šziiv keżléśében levő, a közdatok
iirahasmosításáÍól szóló törvénv szerint újrahasaosítás
:éljára elérhető közadatok listája, valmint uok
€ndelkezéśiqá.lĺďfo-ÍiTiátuma - -

Ą változásokat követö 15 napoń
relul

Aze|6z6á||ďýĺď7 évif3
aĺchívunbm tartásával

z0.r l9. sor s7éfril-ti kiĺzadatok rijrahasz1osítására vonatkozó A váltoźsokat követö l 5 naDon
Iltalanos szę-Eoo'ęq IelteteleK ęĺeKtronlKusm
ŕr]|ozata

2l.l \ 19. sor szerinti közadatok ĺljrahasmosĺtás céljából
tjrténő rendelkezésre bocsátásért fi zetendő dĺiak álta|ános
egyzéke

A váltoásokat kt'vetó 15 napon
belĺil

Az előzó állapot törlendó

22.1 A kÓzadatok úirahasäosításaÍól szóló töruénv szerinti
iogowosIati tájékoztatás

Ą váltoásokat követő 15 napon
re|ül

Az előző állapot törlendó

^-Iz5- \ közfeladato( ellátó szerv által megkötött, a közdatok
iirahasmosításáÍól szóló tönénv szerint kÔtött
cizáróIagos jogot biztosító megá|lapoďások szeződö
ieleinek megjelölése, a kizárólagosság időtaÍtanánalq
IáľgyánĄ valamint a megálapodás egyéb lényeges
ĺemeinek megielölése

A váltoásokat követö 15 napon
belĺil

Ąz előzö iállapot törlendó

Adat Frissítés Megóľzés

1.2 \ közfeladatot ellátó szery éves költségvetése, sźmüteli
öwénv szerint beszámolója vagy éves költségvetés
rcszĺmolóia

Ą változĺsokat kovetően uomal Ą közzetételt követő l0 éüg

2 \ közf,eladatot ellátó szervnél foglalkoáatottak létszámám
is szeméýi juttatásaira vonatkozó összesített adatolq
lletve összesítve a vezetök és vezető tisztségviselők
lletĺnénye, munkabére, és rendszeres juttatiĺsai, valamint
(ö|tségtérítése, az egéb alkalmazottaknak nyujtott
uttatások fajtája és mértéke összesítve

!{egyedévente A kĺilönjogszabályban
meghatiĺrozott ideig, de legalább
l éüg aĺchívumban taĺLásáva|

J. \ kÓzfeladatot ellátó szerv által nyujtott, ąz
illamlrláztaĺásró| szóló ttĺryény szerinti költségvetési
ámogatasok kedveményezettjeinek nevére, a támogatás
:élján, összegére, továbbá a támogatási program
negvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve' ha a
(łizététel előtt a kôltségvetési tamogatást visszavonjĺák
lagy anól a kedvezményezett lemond

Ą döntés meghoztalát követő
ratvmadik napig

Ą közzétételt követő 5 éüg

Ł ĺí|Iamháatartlĺs péreszkozei felhasmátásával, az
illamháztartáshoz taÍtozó vagyonnal történó

1azdálkodással osszefrggő, öfni||ió fon.ntot e|érő vary
|zt meghaladó értékű iárubeszerzésre, épĺtési beruházásrą
izolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
|aryonhasanosításrą vagyon vagy vagyoni értékű jog
itadására, valamínt koncesszióba adásra vorratkozó
izezódések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzödést
lötö felek neve, a szezödés értéke, hatiĺrozott idóre
(ötött szeuődés esetében amak idótaÍtama' valamint az
)mlített adatok változásai, a neroetbiztonsági' illewe
ronvédelmi érdekkel közvetlentil összefiiggő beszeľzések
rdatai' és a minősĺtett adatok kivételével
\ szerzödés értéke alatt a szerzödés teĺrgyáért kikt'tött .
ütaliĺnos foĺgalmi adó nélkĺil számított . ellenszolgáltatiíst
:ell érteni, ing}enes üg}let esetén a vagyon piaci vagy
íönyv szerinti értéke közĺil a magasabb összeget kell
igyelembe vemi. Az időszakonként üssatérő . ery éWél
losszbb időtaĺtamĺa kötött - szerződéseknél az érték
dsámításakor az ellenszolgáltatás egy éwe számított
isszegét kell alapul vemi' Az ery köItségvetési évben

ryy nuon. szęrződo fellel kötiitt'azo-nos iáĺgyu
lzeződésekertékét egybe'!p!b'4lli!ĺ!ą!!

A döntés meghozatalát követő
hawanadik napig

Ą közźtételt követó 5 évig

5 \ koncesszióról szóIó tÔrvénvbenI4!.€bątározott nyilvrł'ĺlos
Lda1ok (p4]y!qé!Lkij!4qk' ńálýáż.ólł1äääiď,eą4!Ę]!5łoi
lészített emlékeáetők' prályázáť éŕéĺĺniénye)

Negyedévente \kĺilönjogsábĺíůyban :;,;
ĺeolrątĄĺałafr iÄeio r|p Ipoł|Áhli

l évig rchívirńbm tartásával

III. Gazdálkodási adatok

A 20l I. évi CXCV. ttjruény I I 2' s (]) szerinti szöveggel lép hatlilyba'
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A közfeladatot ellátó szew által nem alapfeládätai
ellátásáfa (így küIónösen egyesĺllet tám ołatźrsáÍa,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállälói . .

érdek.képüseleti szeruei szilmáĺa' foglalkoztátottjai'
ellátottjai oktatási, kulfurális' szociális és
sporttevékenységet segító szeruezet támogatásáÍa,

A kiilön jogszabáJyban
meghatározott ideig, de legalább
I évig archívumban tartásával

alapítványok iáItal e|látott feladatokkal ossreffigg.i.. 
_

kifizetésre) fordított, ötmillió fońntot meghaladó ' 
'.;-

kifizetések ' | :-+

Az Európai Unió támogatiĺsával megvalósuli fejIesztések
|ekása' u azokra vonatkozó srerzódések

1egyeděvénte.':, - Legalább 1 évig
archíwmban taľtásával

Közbeszerzési információk (éves terv 
' 
ł)sszegzés az

ajfu latok elbírálásráĺól, a megkötött szeuődésekőI)
Negyedévente Legalább 1 éüg

archívumbantartásával

1 A 20I ]. évi CI'XXV' törvény ]88. s (2) szerint nódosított szijveggel lép hatĺźlyba.
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