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Megrendelés tárgya
Nettó megbízási díj
Megrendelt mennyiség
Adatkezeléssel, adatvédelemmel, adattovábbítással kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálata, iratminták kialakítása, adatvédelmi szabályzat, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat elkészítése.
komplex felülvizsgálat és szabályozás: n. 85.000 Ft / önkormányzat, három önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 60.000 Ft/önkormányzat, öt önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 40.000 Ft/önkormányzat
 
Jogszabályi rendelkezés: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Áht. 13.§ (2) bekezdés h./ pont alapján.
 
 
Adatvédelmi szabályzat
n.30.000 Ft/önkormányzat, három önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 25.000 Ft/önkormányzat, öt önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 18.000 Ft/önkormányzat
 
 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata
n.40.000 Ft/önkormányzat, három önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 32.500 Ft/önkormányzat, öt önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 28.000 Ft/önkormányzat
 
 



 
Feladat-ellátási megállapodás a gazdálkodási feladatok ellátásáról a költségvetési szervek között.  
 
 
(Kiemelt figyelmet érdemelnek az intézmények közötti munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás adatkezeléssel, adatvédelemmel, adattovábbítással kapcsolatos rendelkezései.)
 
Feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata és kiegészítésének elkészítése
n. 25.000 Ft / megállapodás,három megállapodást érintő megrendelés esetén: n. 18.000 Ft/megállapodás, öt megállapodást érintő megrendelés esetén: n. 13.000 Ft/megállapodás 
 
Feladat-ellátási megállapodás elkészítése
n.30.000 Ft / megállapodás,három megállapodást érintő megrendelés esetén: n. 22.000 Ft/megállapodás, öt megállapodást érintő megrendelés esetén: n. 18.000 Ft/megállapodás 
 
 
Környezeti információ közlésével, közzétételével kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálata, iratminták kialakítása.
komplex felülvizsgálat és szabályozás: n. 85.000 Ft / önkormányzat, három önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 60.000 Ft/önkormányzat, öt önkormányzatot érintő megrendelés esetén: n. 40.000 Ft/önkormányzat
 
Jogszabályi rendelkezés:A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12.§ (3) bekezdése, valamint a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.
 

Az árak az áfát nem tartalmazzák. (Szolgáltató Áfa-mentes) 
A személyes egyeztetés egy alkalommal költségmentes.
A szolgáltató az adatszolgáltatástól számított 30 napon belül vállalja a dokumentumok megküldését előzetes egyeztetésre. 
A véglegesített dokumentumok elektronikus formában kerülnek a megrendelő felé megküldésre. 

Kelt: 
………………………………………..
Kötelezettségvállaló

..................................................................
Pénzügyi ellenjegyző

