
1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés  

1. A közfeladatot ellátó 

szerv hivatalos neve, 

székhelye, postai címe, 

telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme, 

honlapja, 

ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Napsugár Óvoda 
OM azonosító: 030856 
4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50. 

Tel/fax: 52/227-401 e-mail: polgari@napsugarovoda-hb.hu 

  honlap: www.napsugarovoda-hb.hu  

 

2. A közfeladatot ellátó 

szerv szervezeti 

felépítése szervezeti 

egységek 

megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek 

feladatai 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Az intézmény önállóan gazdálkodó intézmény. 

Szervezeti felépítése az SZMSZ-ben 

3. A közfeladatot ellátó 

szerv vezetőinek és az 

egyes szervezeti 

egységek vezetőinek 

neve, beosztása, 

elérhetősége (telefon- és 

telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Göröghné Bocskai Éva óvodavezető 

Nagyné Szalóki Anna óvodavezető helyettes  

Varga Lászlóné óvodavezető helyettes 

Vargáné Kiss Éva tagintézmény vezető 

Kocsis Mártonné gazdaságvezető 

Tel/fax: 52/227-401  

e-mail: polgari@napsugarovoda-hb.hu 

4. A szervezeten belül 

illetékes 

A 

változásokat 

Az előző 

állapot 

Göröghné Bocskai Éva óvodavezető  

4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50. 



ügyfélkapcsolati vezető 

neve, elérhetősége 

(telefon- és 

telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) 

és az ügyfélfogadási 

rend 

követően 

azonnal 

törlendő Tel/fax: 52/227-401 

e-mail: polgari@napsugarovod-hb.hu 

Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő egyeztetés alapján. 

 

 

5. -    

6. -    

7. -    

8. A közfeladatot ellátó 

szerv által alapított 

közalapítványok neve, 

székhelye, elérhetősége 

(postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme), 

alapító okirata, kezelő 

szervének tagjai 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

Az Egészséges és Edzett Gyermekekért Egyesület 

4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50. 

52/227-401 

 

4. sz. Weszprémi Óvoda Csipet-Csapat Alapítvány 

4220 Hajdúböszörmény, Weszprémy G. u. 5. 

52/219-840 

 

Alapítvány a Bodaszőlői Óvodásokért 

4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 12. 

52/714-905 

9. -    

10. -    

11. -    

 

 



II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés  

1. 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 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

a) Tájékoztató az önkormányzati ASP-hez csatlakozáskor 

megvalósítandó biztonsági követelményekről 2.0 2018.11.19. Magyar 

Államkincstár 

b) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

c) 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásáról szóló 

törvény végrehajtásáról 

d) 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól (Eüsztv.) 

e) 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről 

f) 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP 

rendszerről 

2. -    

3. -    

4. -    

5. A közfeladatot ellátó 

szerv által nyújtott vagy 

költségvetéséből 

finanszírozott 

közszolgáltatások 

megnevezése, tartalma, a 

közszolgáltatások 

igénybevételének rendje, 

a közszolgáltatásért 

fizetendő díj mértéke, az 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 



abból adott 

kedvezmények 

6. 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 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

7.     

8.     

9.     

10. A közfeladatot ellátó Folyamatosan Legalább 1 Tematikus rendben elérhető a www.napsugarovoda-hb.hu weboldalon 



szerv által közzétett 

hirdetmények, 

közlemények 

évig 

archívumban 

tartásával 

11. A közfeladatot ellátó 

szerv által kiírt 

pályázatok szakmai 

leírása, azok eredményei 

és indokolásuk 

Folyamatosan Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

Elérhető a www.napsugarovoda-hb.hu weboldalon 

12. -    

13.   A közérdekű adatok 

megismerésére irányuló 

igények intézésének 

rendje, az illetékes 

szervezeti egység neve, 

elérhetősége, az 

információs jogokkal 

foglalkozó személy neve 

Negyedévente Az előző 

állapot 

törlendő 

 

Napsugár Óvoda 

4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50. 

Göröghné Bocskai Éva óvodavezető  

Tel/fax: 52/227-401 

e-mail: polgari@napsugarovod-hb.hu 

 

14. A közfeladatot ellátó 

szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon 

alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, 

időbeli változásuk 

Negyedévente Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

15. A közérdekű adatokkal 

kapcsolatos kötelező 

statisztikai 

adatszolgáltatás adott 

szervre vonatkozó adatai 

Negyedévente Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

16. Azon közérdekű adatok 

hasznosítására irányuló 

Negyedévente Az előző 

állapot 1 évig 

 

http://www.napsugarovoda-hb.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj273id3153


szerződések listája, 

amelyekben a 

közfeladatot ellátó szerv 

az egyik szerződő fél 

archívumban 

tartásával 

17. A közfeladatot ellátó 

szerv kezelésében lévő 

közérdekű adatok 

felhasználására, 

hasznosítására 

vonatkozó általános 

szerződési feltételek 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. A közfeladatot ellátó 

szervre vonatkozó 

különös és egyedi 

közzétételi lista 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

 

19. -    

20. -    

21. -    

22. -    

23. -    

24. -    

25. -    

 

 



III. Gazdálkodási adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés  

l. *  A közfeladatot ellátó 

szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény 

szerint beszámolója 

vagy éves költségvetés 

beszámolója 

A 

változásokat 

követően 

azonnal 

A közzétételt 

követő 10 

évig 

Elemi költségvetés 2019 

Éves költségvetési beszámoló 2018 

2. A közfeladatot ellátó 

szervnél 

foglalkoztatottak 

létszámára és személyi 

juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok, illetve 

összesítve a vezetők és 

vezető tisztségviselők 

illetménye, munkabére, 

és rendszeres juttatásai, 

valamint költségtérítése, 

az egyéb 

alkalmazottaknak 

nyújtott juttatások fajtája 

és mértéke összesítve 

 

Negyedévente A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de 

legalább 1 

évig 

archívumban 

tartásával 

 

3. *  A közfeladatot ellátó 

szerv által nyújtott, az 

államháztartásról szóló 

törvény szerinti 

költségvetési 

támogatások 

kedvezményezettjeinek 

A döntés 

meghozatalát 

követő 

hatvanadik 

napig 

A közzétételt 

követő 5 évig 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj281id3153
elemi_koltsegvetes_2019.pdf
eves_koltsegvetesi_beszamolo_2018.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj282id3153


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 

4. *  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 

A döntés 

meghozatalát 

követő 

hatvanadik 

napig 

A közzétételt 

követő 5 évig 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj283id3153


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 

5. -    

6. -    

7. Az Európai Unió 

támogatásával 

megvalósuló fejlesztések 

leírása, az azokra 

vonatkozó szerződések 

Negyedévente Legalább 1 

évig 

archívumban 

tartásával 

 

 

 

 

 

 

8. Közbeszerzési 

információk (éves terv, 

összegzés az ajánlatok 

elbírálásáról, a 

megkötött 

szerződésekről) 

Negyedévente Legalább 1 

évig 

archívumban 

tartásával  

 


