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1. számú módosítás 

az ÁHT 15/B pontja szerinti közzétételi kötelezettségről 

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata az 1992 évi XXXVIII. törvény az 
államháztartásról 15/B pontja szerinti kötelezettsége teljesítésére az alábbi szabályozást 

alkotja: 

  15/B. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal 
történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés 
értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok 
változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az 
állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel 
módjára a 15/A. §-ban foglalt rendelkezések irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezően 
közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja. 
 (2) A szerződés értéke alatt a szerződés 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 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 az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell 
számítani. 
 (3) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi 
érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint a nemzetközi jogi kötelezettség alapján, 
illetve - külön jogszabályban meghatározott egyéb okból - államtitokká, illetve szolgálati titokká 
minősített adatokra. 
A közzétételre vonatkozó eljárási szabályok 
15/A. § (1) A vonatkozó adatokat a szervezet vagy felügyeleti szervének hivatalos 
lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 
hatvanadik napig. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az 
adatok hozzáférhetőségét. Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vagy honlap 
létesítése - e kötelezettség teljesítésével összefüggésben - nem kötelező, a közzétételre 
ilyen esetben a helyben szokásos módon kerül sor. 
 
A közzététel helye: 
a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának honlapja 
www.budavari-euszolg.hu 
A nettó ötmillió Forint feletti szerződésekre vonatkozóan az alábbi adatokat kell közzétenni, a 
szerződéskötést követő hatvan napon belül, de legkésőbb a szerződés változása esetén a szerződés 
összegének a nettó ötmillió forint értékhatár elérését követő hatvan napon belül. 
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A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Ügyrendjének kiegészítése 2010. szeptember 24-
én lép hatályba, előírásait az Egészségügyi Szolgálat által megkötendő, nettó ötmillió forint értékű 
szerződésekre kell alkalmazni. 
(A változásokkal egységes szerkezetben.) 
  
Budapest, 2010. szeptember 24. 
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