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Erdélyi Sándorné dr.
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Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata és intézményei az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló
többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti kötelezően közzéteendő
közérdekű adatairól és megjelentetésükről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az Önkormányzat kötelezően közzéteendő adatai:
(1) Az önkormányzat irányítása alá tarozó költségvetési szervek szervezeti és működési
szabályzata, alapító okiratok 2004. évtől
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves szakmai
teljesítményének bemutatása, értékelése 2004. évtől
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv által ellátott feladathoz
kapcsolódó mutatók megnevezése (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-,
eredményességmutatók)
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetési adatai 2002.évtől
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének teljesítési adatai 2002.
évtől.
(6) Az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása.
(7) A költségvetési szervek beszámolójának felügyeleti szervi felülvizsgálata
(8) A költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések tételes
felsorolása, leírása, hatása, számszerű elemzése
(9) Az önkormányzat költségvetésének felhasználásával, az önkormányzat vagyonával történő
gazdálkodással összefüggő - a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy ezt meghaladó értékű szerződések 2004. évtől.
2. §
(1) Az adatok közzététele az Önkormányzat internetes honlapján történik.
(2) Az adatok közzétételét a könyvtár vezetője végzi, az intézményekre vonatkozó adatok
közzétételéért az intézményvezetők a felelősek, a rendelet szerinti egyéb adatok biztosításáért
a jegyző a felelős.

-2(3) Az intézményvezetők, a jegyző és a könyvtár vezetője felelős a honlap rendszeres
aktualizálásáért
3. §
E rendelet 2005. április hó15. napján lép hatályba.

Csanádpalota, 2005. április 14.

Perneki László
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi
normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2005. április 15.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

INDOKLÁS
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
kötelezően közzéteendő közérdekű adatairól és megjelentetésükről szóló 10/2005. (IV.
15.) ÖR. rendelethez
Általános indoklás
A államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/b §-a
rendelkezik az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó öt millió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba átadásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződést kötő felek
nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát,
valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződést követő hatvan napon
belül. A közzétételről az állami, önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy
gondoskodik.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 157/D. §-a
szerint a rendeletben meghatározott adatokat köteles az ott leírt módon és időpontba
közzétenni.
Részletes indoklás
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben
meghatározott adatok az alábbiak:
 Szervezeti és működési szabályzat
 A költségvetési szerv által ellátott feladathoz kapcsolódó mutatók
 Éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása
 Helyi önkormányzati költségvetési szervek költségvetési és teljesítési adati
 Költségvetési szervek beszámolójának felügyeleti szervi felülvizsgálata
 A költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolása,
rövid leírása, hatása, számszerű elemzés
A közzététel mindenki által leginkább hozzáférhető módja az internetes honlapon való
megjelenítése a rendelet által előírt adatoknak.
Az adatok közzétételéért a könyvtár vezetője a felelős, de a közzéteendő dokumentumok,
adatok biztosítása az intézményvezetők és a jegyző feladata.

