I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.

2.

3.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, Jéke Község Önkormányzata
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfél- székhely: 4611 Jéke, Dózsa utca 15.
szolgálatának elérhetőségei
postai címe: 4611 Jéke, Dózsa utca 15.
telefonszám: 45/445-001
elektronikus levélcím: info@tornyospalca.hu
honlapja: http://jeke.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
telefonszám: 45/445-001
elektronikus levélcíme: titkarsag@tornyospalca.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egy- Jéke Község Önkormányzata
ségek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és tele- Polgármester: Kovács József
faxszáma, elektronikus levélcíme)
Telefonszám: 45/445-001
Ügyfélfogadás rendje: kedd 9.00 -12.00 óráig
Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző: Csura Eszter
Telefonszám: 45/445-001
E-mail: jegyzo@tornyospalca.hu
Ügyfélfogadás rendje: hétfő 8.00 -15.30 óráig
Titkárság:

Ügyintéző: Mező Bernadett
Telefonszám: 45/445-001
E-mail: titkarsag@tornyospalca.hu
Adóügyi Iroda
Ügyintéző: Szabóné Nagy Márta
Telefonszám: 45/445-001
E-mail: ado@tornyospalca.hu
Személyügyi Iroda, Anyakönyvi Hivatal:
Ügyintéző: Rusznákné Barati Ágnes
Telefonszám: 45/445-001
E-mail: penzugy@tornyospalca.hu

4.

5.

Szociális Iroda
Ügyintéző: Ferku Éva
Telefonszám: 45/445-001
E-mail: gyamugy@tornyospalca.hu
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhe- tősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak Jéke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 5 fő
neve, beosztása, elérhetősége
Polgármester: Kovács József
Alpolgármester: Galambos Gábor
Képviselők: Bogáti Csaba, Géczi Imréné, Tudjáné
Ügyrendi Bizottság:
Szántó József elnök
Móré Gáborné bizottsági tag
Csépke Csaba Károly bizottsági tag

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7.

8.

9.

10.
11.

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

-

-

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
e-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu
honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
Telefon: (42) 599-300
Vezető: Román István főispán

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.

2.

3.
4.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,
közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
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 önkormányzat önként vállalt feladatai
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben
ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv

5.

6.

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 költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő
díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves
adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés
módja, a másolatkészítés költségei

Gyermekvédelmi ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 138. § (1) bekezdése szerint az ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és megszüntetéséhez vezetett nyilvántartás a PTR rendszerben.
A
nyilvántartás
tartalmazza
a) a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő,
illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint
társadalombiztosítási
azonosító
jelét,
b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni
kapcsolatot,
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra
vonatkozó
adatokat,
d) az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni
ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését,
jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi

döntés
jogerőre
emelkedésének
időpontját,
e) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
f) a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának
okát.
A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultsággal összefüggő, fentebb felsorolt adatokat az országos nyilvántartásba (PTR
rendszer) kell rögzíteni. Az országos nyilvántartásba való adatrögzítéskor meg kell adni az eljáró hatóság megnevezését, címét, az
ügy számát és az elbírálási azonosítóját.
Szociális ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 18. §-a szerint:
A jegyző a települési önkormányzat képviselő-testületének feladatés hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése
céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:
a) * a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései, illetve a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett más személyek
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,
dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,

de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) * a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi
döntés véglegessé válásának időpontját;
f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre
vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét;
g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;
h)-i) *
j) * az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és
az ellátás megtérítendő összegét;
k) *
l) * a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén
la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási
szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a
fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges
adatot,
lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot.
Kereskedelmi üzletekről vezetett nyilvántartás adatai:
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szolgtv.) 26 és 27. §-ai alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklet A./ és B/ pontjai szerint vezetett, a honlapon folyamatosan
közzétett link.
A Szolgtv. 30. § (2) bekezdése szerint a szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóság a szolgáltatókról, az általuk benyújtott bejelentésben,
vagy engedélykérelemben feltüntetett adatok alapján vezetett nyilvántartás alapján a Kormány rendeletében meghatározottak szerint
az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen

hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a Szolgtv. 26. § (2)
bekezdés a)-c) pontjában, a 27. § (2) bekezdésében, valamint a 29.
§ a)-d) pontjában meghatározott adatokat. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak.
Telephelyekről vezetett nyilvántartás adatai:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint vezetett, a honlapon folyamatosan közzétett link.
A nyilvántartás a szolgáltatók által benyújtott bejelentésben, vagy
engedélykérelemben feltüntetett adatok alapján tartalmazza a szolgáltató nevét, cégjegyzékszámát, vagy vállalkozói nyilvántartásba
vételi számát, székhelyét, a részére kiadott nyilvántartási számot, a
kiadás dátumát, a telephely címét, helyrajzi számát, használatának
jogcímét, a telepen végzett ipari tevékenység megnevezését, üzemeltetésének időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével.
Szálláshely
szolgáltatási
nyilvántartás:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 12. §-a szerint vezetett, a
honlapon folyamatosan közzétett excel táblázat.
A nyilvántartás a szolgáltató által benyújtott szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelemben feltüntetett adatok alapján
tartalmazza a szolgáltató részére kiadott nyilvántartási számot, a
szolgáltató nevét, lakcímét, székhelyét, az engedélyt megadó határozat számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának
az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, a szálláshely címét, helyrajzi számát, elnevezését, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését, a szálláshely befogadóképességét, a vendégszobák számát, az ágyak számát, a szolgáltató adószámát, statisztikai számjelét, az engedély kiadásának dátumát, az

engedély számát, a szálláshely ideiglenes bezárásának tényét és
időtartamát, a szálláshely megszűnésének okát, időpontját.
Az
adózók
és
kötelezettségeik
nyilvántartása:
Az önkormányzat jegyzője az önkormányzati adóhatóság útján látja
el
adóztatási
feladatait.
Az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása a helyi adóról szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XIIC. törvény (továbbiakban: Art.) szabályai szerint
vezetett, ASP Adó szakrendszer alkalmazásával történik.
A Htv. 46. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság a
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartására csak az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megállapított keretprogramrendszernek az adott önkormányzat adórendeletére, adórendeleteire egyediesített változatát,
vagy az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek
nyilvántartását segítő, engedélyezett számítógépes programrendszert, vagy ezek módosított programrendszerét használhatja.
Az Art. 52. § (2) bekezdése szerint más hatóság, közfeladatot ellátó
adatkezelő szerv nyilvántartásában, vagy adózói nyilvántartásban
szereplő adatot az adóhatóság az adózó és az adó megfizetésére
kötelezett személy azonosításához, az adókötelezettség, a költségvetési támogatáshoz való jogosultság megállapításához, az adózók
ellenőrzésre történő kiválasztásához, ellenőrzéséhez, végrehajtási
eljárás lefolytatásához, az adózó kérelmére indult adóigazgatási eljárásban a tényállás tisztázásához használhatja fel.
Az Art. 52. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazása során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás, az
ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás, az építésfelügyeleti nyilvántartás, illetve valamennyi más, jogszabály alapján közhiteles nyilvántartás térítés nélkül felhasználható. Az adóhatóság a
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból adatot természetes személyazonosító adattal, lakcímmel, illetőleg kapcsolati kódon igényelhet.

Az ASP adó nyilvántartó szakrendszer adatai az Art. 53. §-ában
(Adótitok) szabályozottak alapján zárt rendszert képviselnek. Adóalanyok csak és kizárólag saját adataikhoz férhetnek hozzá.
- Minden olyan nyilvántartás esetében, ahol a nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a másolat készítésének lehetőségét nem zárja ki, a nyilvántartásból történő
másolat készítésének illetéke az illetékekről szóló 1990. XCIII. tv.
mellékletének IV. pontja szerint oldalanként magyar nyelvű másolat
esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A
nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint. Illetékmentes - az elektronikus úton benyújtott adóbevallások kivételével az adóbevallás másolata. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz
szükséges. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett
olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás
nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.
7.

8.

9.

10.
11.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári Képviselő-testületi jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek
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
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása,
azok eredményei és indokolásuk

12.
13.

14.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcso- Állami Számvevőszék – Az önkormányzatok integritásának
latos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
llenőrzése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének
rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabá- Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal
lyon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2021. évi összefoglaló adatai
Határozatok száma: 473 db, Hatósági bizonyítvány 32 db, Végzések
száma 0 db
Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2021. évi összefoglaló adatai

15.
16.
17.

18.
19.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
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
levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével

Határozatok száma: 785 db, Végzések száma: 0 db
-

-

-

20.

21.

22.
23.

24.

25

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan
szerkeszthető változata
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati
tájékoztatás
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 közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti 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

-

-

-

1.

III. Gazdálkodási adatok
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény 2021. évi költségvetésről szóló rendelet
szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
2021. évi zárszámadásról szóló rendelet
2022. évi költségvetési rendelet

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és sze- -1 főállású polgármester
mélyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve

3.

4.

5.

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

- 1 falugondnok
- 18 közfoglalkoztatott
-

2022

-

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)

-

-

Aktuális eljárások
Közbeszerzési terv

