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Tárgy; javaslat Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
... ./2009.( ) sz. önkormányzati 
rendeletének megalkotására a közpénzek 
felhasználásának közzétételéről. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Állami Számvevőszék 2008. májustól augusztusig átfogó ellenőrzést végzett a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál. Az ÁSZ vizsgálat - többek között -
kifogásolta, hogy: 

„Az Önkormányzat a pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással 
összefüggő - nettó öt millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, 
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyonértékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések adatait csaka Polgármesteri hivatalra vonatkozóan tette közzé, a közzétett adatok 
az Önkormányzat intézményeire vonatkozó adatokat nem tartalmazzák. " 

A vizsgálat megállapítására a Képviselő-testület 2009. január 22-i ülésén jóváhagyta a 2008. 
évi Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről szóló jelentés alapján megállapított 
hiányosságokra előterjesztett intézkedési tervet az 54/2009.(1.22.) sz. határozatával, melyek 
15. pontjában szerepel az „Üvegzseb" rendelet átdolgozásának szükségessége. 

A közpénzek felhasználásának közzétételéről az 1992. évi XXXVIII. Tv. 15/A § és 15/B § 
rendelkezik. A vonatkozó szabályozást, valamint az Állami Számvevőszék megállapítását 
figyelembe véve került módosításra az Önkormányzat 4/2004.(11.19.) sz. rendelete, melyben: 

- meghatározásra került, hogy annak hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzati fenntartású intézményekre is, 

- definiálva lett a támogatás, 
- rögzítésre került, hogy az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra 

kötött szerződéseknél, az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított 
összegét kell alapul venni, 

- kiegészítésként belekerült, hogy nincs szükség közzétételre, ha arról a 
kedvezményezett lemond. 

A rendelettervezetet a Jogi Bizottság soron következő ülésén megtárgyalja, s a bizottság 
elnöke a javaslatukat az ülésen ismerteti. 
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Rendeletalkotási javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
/2009.( ) sz. önkormányzati rendeletét a közpénzek felhasználásának közzétételéről. 

Budapest, 2009. szeptember 14. 

Verbai Lpjos 
Polgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



/2009.( ) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete 

a közpénzek felhasználásának közzétételéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/A § (2) bekezdésében és a 15/B 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat - beleértve az önkormányzati fenntartású 
intézményeket is - által: 

a.) közvetve nyújtott támogatásokkal, továbbá 
b.) az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, valamint az önkormányzat 

vagyongazdálkodásával összefüggésben létrejövő szerződések megkötésével, valamint 
c.) a civil szervezetek (nonprofit szervezetek) részére juttatott támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásokra. 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatás: az önkormányzat által saját költségvetése 
terhére biztosított pénzeszköz átadása magánszemélynek, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára bármilyen jogcímen nyújtott nem 
normatív, céljellegű, fejlesztésre adandó illetve működési célokat biztosító pénzbeli juttatás. 

(2) Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött- szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. 

(3) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések 
értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

3. § (1) A százezer forint összeget meghaladó mértékű támogatás nyújtása esetén, a 
támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a 
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat internetes 
honlapján (www.kobanya.hu) és a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 
hatvanadik napig közzé kell tenni. Az internetes honlapon a hozzáférést 5 évig biztosítani 
kell. 

(2) Nincs szükség a közzétételre, ha a kedvezményezett a támogatásról lemond. 

(3) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, valamint az önkormányzati vagyonnal 
történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű -
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba 
adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a 
szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint ezen 
adatok változásait az önkormányzat internetes honlapján és a helyben szokásos módon, 
legkésőbb a szerződés létrejöttét (valamint annak a meghatározott adatokat érintő 

http://www.kobanya.hu


módosítását) követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az internetes honlapon a hozzáférést 
5 évig biztosítani kell. 

4. § Jelen rendelet 2009 napján lép hatályba. 

5.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/2004.(11.19.) sz. 
önkormányzati rendelet a közpénzek felhasználásának közzétételéről. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: 

A hatálybalépés napja: 


