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Szerződés megnevezése* Tárgya
A szerződést kötő felek 

neve A szerződés nettó értéke 

Határozott időre kötött 
szerződés esetén annak 

időtartama
Az említett adatok 

változásai

Vállalkozási szerződés
Berente ingatlan 

nyilvántartási egység 
kialakítása

EdelényiKörzeti 
Hivatal

5.400.000.- 2010.jan.15.

Vállalkozási szerződés garázs építés
KV Építőipari 

Kereskedelmi és 
Szolg.Kft

7.046.933.- 2009.máj.29.

Vállalkozási szerződés
BemJ.úti partfal stabilizási 

munkáinak kivitelezése

KV Építőipari 
Kereskedelmi és 

Szolg.Kft
11.500.000.- 2009.jún.30.

Adásvételi szerződés
Berente,József 

A.u.1.ing.vásárlás
Sas Tamás 11.000.000.- 2009.jan.05.

* Vállalkozási szerződés, Szolgáltatási szerződés, Biztosítási szerződés, Megbízási szerződés, adásvételi szerződés, stb.

Kivonat az az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényből 

15/A. § (1) Az államháztartás alrendszereibôl nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a 
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatást odaítélô szervezet vagy felügyeleti szervének hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésôbb a döntés 
meghozatalát követô hatvanadik napig. Honlapon történô közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetôségét. Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vagy honlap 
létesítése - e kötelezettség teljesítésével összefüggésben - nem kötelezô, a közzétételre ilyen esetben a helyben szokásos módon kerül sor. Az állami, önkormányzati támogatási programokról szóló 
jogszabályok megállapíthatják a nyilvánosságra hozatal részletes szabályait, és hatvan napnál rövidebb határidôt is meghatározhatnak.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha - az (1) bekezdésben meghatározott határidô elôtt - a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellôzhetô, ha törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet kettôszázezer forint alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozóan ezt lehetôvé teszi. Az elkülönített 
állami pénzalapokból nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettséget kormányrendeletben meghatározott módon kell teljesíteni.

Berente Község Önkormányzata által 2009. évben kötött,  nettó ötmillió forintot elér ő vagy azt meghaladó értékű (árubeszerzésre, építési 
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba 

adásra) vonatkozó szerződések (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 15/B. §.)
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15/C. § A 15/A. § és a 15/B. § szerinti közzétételi kötelezettség teljesítését a helyi önkormányzatoknál a kincstár ellenôrizheti. Amennyiben a helyi önkormányzat a közzétételi kötelezettségének teljes 
körűen nem tesz eleget és a támogatáshoz, illetve a pénzeszköz-felhasználáshoz kötött felhasználású központi költségvetési támogatás kapcsolódik, akkor a központi költségvetési támogatás 
felhasználása a 64/B. § szerinti jogtalan felhasználásnak minôsül és e támogatást köteles - az ott meghatározott kamatfizetési kötelezettség mellett - a központi költségvetés javára visszafizetni.

15/B. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történô gazdálkodással összefüggô - a nettó ötmillió forintot elérô vagy azt meghaladó értékű - 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerzôdések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzôdést kötô felek nevét, a szerzôdés értékét, határozott idôre kötött szerzôdés esetében annak idôtartamát, valamint az említett adatok változásait 
közzé kell tenni a szerzôdés létrejöttét követô hatvan napon belül. A közzétételrôl az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerzôdést kötô személy gondoskodik. A közzététel módjára a 15/A. §-
ban foglalt rendelkezések irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezôen közzétételre kerülô szerzôdések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

(2) A szerzôdés értéke alatt a szerzôdés 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 idôszakonként visszatérô - egy évnél hosszabb idôtartamra kötött - szerzôdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított 
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzôdô féllel kötött azonos tárgyú szerzôdések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell 
számítani.

(3) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggô beszerzésekre, valamint a nemzetközi jogi kötelezettség alapján, 
illetve - külön jogszabályban meghatározott egyéb okból - államtitokká, illetve szolgálati titokká minôsített adatokra.


