Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete
a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatáráról
Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, és a Képviselő-testület 6/2010. /I.28./
számú határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testület által alapított, és a továbbiakban
alapítandó olyan gazdasági társaságokra, amelyek egyszemélyes gazdasági társaságok, illetve
amelyekben Sárvár Város Önkormányzata többségi befolyással rendelkezik (a továbbiakban:
önkormányzati cégek).
(2) A hatálybalépés napjától e rendelet hatálya a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt
Felelősségű Társaságra, a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságra, valamint SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságra terjed ki.
2. §
(1) Az önkormányzati cégek a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján kötelesek
gondoskodni
– a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással
összefüggő;
– árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések
– megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés
értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó
adatoknak;
– valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott szerződésekre terjed ki.
3. §
(1) A 2. § (1) bekezdés alapján kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatára a
jelen rendelet hatálya alá tartozó gazdasági társaságok alábbi szerződései tekintetében:
a) árubeszerzés esetében:

5 millió Ft

b) építési beruházás esetében:

10 millió Ft

c) szolgáltatás megrendelése esetében:

5 millió Ft

(2) Építési, vagy szolgáltatási koncesszióra vonatkozó szerződések esetében a kötelezően
közzétételre kerülő szerződések értékhatára mindenkor az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárával egyező.
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4. §
Értelmező rendelkezések
(1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény.
(2) többségi befolyás: olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi
személyben a szavazatok több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben
szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül –
rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi
személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető
szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban,
illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban
fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell
figyelembe venni.
(3) közzététel: internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás
nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a
betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is
díjmentesen történő hozzáférhetővé tétel.
(4) árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó
jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az
árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. Árubeszerzésnek minősül
továbbá az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése is.
(5) építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő
valamelyik munka megrendelése (és átvétele) cégek részéről:
a) a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése
vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése
együtt;
c) a cég által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel,
illetőleg módon történő kivitelezése.
A Kbt. 22. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában építési beruházás a Kbt. 1. melléklete
szerinti mélyépítési tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka, valamint kórház, sport-,
szórakozási és szabadidő-létesítmény, oktatási (iskolaépület, felsőoktatási épület) vagy
közigazgatási célokra használt épület kivitelezése (építési munkái).
(6) szolgáltatás megrendelése: árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő
olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése
az ajánlatkérő részéről. Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek
árubeszerzés (Kbt. 24. §) és a szolgáltatás megrendelése (Kbt. 27. §) a tárgya, ha a
szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. Ha a szerződés több - egymással
szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű
közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.
(7) Amennyiben a (2)-(6) bekezdések alatti fogalmakat más jogszabály a fentiektől eltérő
tartalommal határozza meg, akkor jelen rendeletben foglaltak helyett a jogszabályi definíciót
kell alkalmazni.
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5. §
(1) A jelen önkormányzati rendelet által megállapított közzétételi kötelezettséget e
rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni (első közzététel).
(2) Az első közzétételt követően e rendelet alapján keletkező közzétételi kötelezettség
időbeli teljesítésére nézve a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (11) bekezdésében foglaltak az
irányadóak.
(3) E rendelet alapján keletkező közzétételi kötelezettség végrehajtására nézve a 2009. évi
CXXII. törvényben foglaltak az irányadóak.
6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Sárvár, 2010. április 29.

(: Dr. Dénes Tibor :)
polgármester

(: Dr. Szijártó Valéria :)
jegyző

Kihirdetve: 2010. április 30.
(: Dr. Szijártó Valéria :)
jegyző

