
lktzt6szirm : 508-4 12015.

4 | 2015. szf m ri pol 96 rm esteri-j e gy z6i egy iittes ren d el kez6s

A K0ZERDEKU ADATOK ME GISMERB SERE
TNANYULO KERELMEK INTEZESENEK ES A

rOrN LEZoF,N KOZ ZfrTNNND 6 ADATOK
NYILVANO S SAGRA HOZ ATALANAK

SZABALYZATANOT.,

Erv6nyes: 2015. m6jus h6 15. napj6t6l



A kOzdrdekti adatok megismerds6re iranyul6 kdrelmek intdzdsdnek ds a k6telez6 enk6zz6teend6 adatbk
hozatalilnak szabfll

TARTALOMJEGYZEK

l. ArrerANos RESZ ......................3

I. A szabdlyzat cdlja....... ................ j
I.I. A szabdlyzat hatdlya..... ,.......... -,
2. Ertelmezd rendelkezdsek.............. ...... .......... -3

II. A KOZERDEKU ADATOK MEGISMERESERE IRANYULO KERELMEK
INTEZESENEK RENDJE............. ............,..........5

L A ktizdrdelcil adat megismerdsdnek szabdtyai............ .................,..... j
2. A szdbeli tdjikoztatds szabdlyai.. .................7
2. Az irdsbeli tdjdkoztatds s2abd\yai................ ..................7
3- Az igdnybejelentds ds annak teljesrtdsdnek dltaldnos szabdlyoi ....... g

4. Aiogorvoslat szabdlyai a kazdrdelcfr adatok teljesitdsdvel kapcsolatban ............................ g

III. A KOTELEZoEN I<6ZZETBEND6 ADATOK NYILVANOSSAGRA
HOZATALANAT RENDJE ..........,.I0

I. A lrozdrdelcii adatok nyilvdnossdga. ... . .... ................... I0
2. A lct;zzdtiteli eljdrds szabdlyai.. .................. I I
3. A ldzdrdelai adatok helyesbitdse, friss{tdse ds eltdvolitdsa............... ............... I I

IV. EGYEB RENDELKEZESEK.. ...............,.,...12

IV. ZARO RENDELKEZESEK ,...,.,12



A kOzdrdekti adatok megismer6sdre ir6nyul6 kdrelmek intdzdsdnek 6s a k6telez6enklzz1teend6 adatqk
ny ilv6no s s5gr a hozatal|nak szab 6ly zata

A KOZERDEKU ADATOK MEGISMERESERE TnANyuT,o KERELMEI(
INTEZESENEK ES A KOTELEZ6NN T6ZZtNNEND6 ADATOK

NYILVANOSSAGRA HOZATALANAK

SZABALYZATA

A Saj6kaza K<izs6gi Onkormrinyzat, tovdbb6 a Saj6kaza Roma Nemzetisdgi Onkorm fuqyzat a
kriz6rdekti adatok megismer6s6re irrinyul6 k6relmek int6z6s6nek 6s a k<itelez6en
kdzzdteend6 adatok nyilvdnossflgra hozatal6nak szabilyait az informitci6s dnrendelkez6si
jogr6l 6s az informfici6szabadsrlgr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tdrv6ny (a tov6bbiakbaq: Info.
tdrv6ny), a kdz6rdekri adatok elektronikus kdzz6t6tel6re, az egys6ges
rendszerre, a kdzponti jegyzlk adattartalmfra, az adatintegr6ci6ra vonatkoz6
szab6lyokr6l s2616 30512005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a kozzeteteli list6kon
adatok kozzdtdtelehez sztiks1ges kdzz6t6teli mintrlkr6l sz6l6 18/2005. (XII. 27.
rendelet (a tov6bbiakban: IHM rendelet) v6grehajt6sa, valamint a gazdasdgi
iigyrendj6ben foglaltak alapjan a kcivetkez6k szerint hatarozom meg.

I.
AlrnlANos RESZ

l. A szabilyzat c6lja

A szabillyzat celja, hogy a Saj6kaza K0zs6gi Onkormanyzatn6l meghatfurozza 6,s

kdz6rdekri adatok megismer6s6re vonatkoz6 jog 6rv6nyesiil6s6t, a kriz6rdekri
ig6nyl6s6nek 6s teljesit6s6nek rendj6t, az igyintlz6sben r6sztvev6 szemdlyeket,
adatokat megismerni kivrln6 szem6ly jogait 6s kdtelezetts6geit, valamint
adatszolg6ltat6nak a jogait 6s kdtelezetts6geit. Meghatarozza a honlapon kdzzetetelre
kdzdrdekri 6s kdz6rdekb6l nyilvrinos adatoknak 6s az adatszolg6ltat6sdrt felelosrjknek
adatkozll elektronikus k<izz6t6tellel, a folyamatos hiteless6g biztosit6s6val
kdtelezetts6geit, az adatok frissit6s6vel kapcsolatos k<jtelezetts6geit, valamint a
eljar6st. Ennek 6rdek6ben aszabillyzat a www.sajokaza.hu honlapon kozz6tdteke kerul.

1.1. A szabillyzat hatdlya

A szabilyzat hatillya kiterjed Saj6kaza K6zs6g Onkormanyzatina, tov6bb6 a
mtikrid6 Roma Nemzetis6gi Onkorm funyzatra.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek

Adatfelelflsz az a kd,zfeladatot ell6t6 szerv, amely az elektronikus riton

repl6
IHM

az

az

ilo

kozz1teend6 ktiz6rdekti adatot el6rlllitotta, illetve amelynek a mtik6d6se sor6n ez
keletkezett.

adat

Adatkezelil: azatermdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi
szervezet, aki vagy amely on6ll6an vagy m6sokkal egyiitt

szem6lyis6ggel nem
az adatok kezel6s6nek c6ljit



A k0zdrdekti adatok megismerdsdre iranyul6 kdrelmek intdzdsdnek ds a kdtelez6 enk6zz6teend6 adaiok
nyilv6nossdgra hozatal6nak szab6lyzata

meglratflrozza, az adatkezel6sre (beledrtve a felhasznillt eszkozt) vonatkoz6 dtjnLt6seket
meghozza 6s v6grehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val v6grehajtatja.

Adatkezelis:azalkalmazotteljfirdst6lfi iggetl
a mtiveletek cisszess6ge, igy kiil<indsen gyujt6
megv6ltoztat6sa, felhaszn6l6sa, lek6rdez6
dsszehangol6sa vagy cisszekapcsolSsa, zdrol
adatok tov6bbi felhasznfl6srinak megakad
k6szit6se, valamint a szem6ly azonosit6silr
tenydrnyomat, DNS-minta, iriszk6p) rdgzft6se.

Adatfeldolgozri.sz az adatkezel6si mtiveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elvr5gz6se,
fiiggetleniil a mriveletek v6grehajtilsfilroz alkalmazott m6dszertSl 6s eszkciztol, valannint az
alkalmazds hely6t6l, felt6ve hogy a technikai feladatot az adatokonvegzik.

Adatfeldolgoztiz az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggerl nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely szerzodls alapjrin - beledrtve a jogszab6ly rendelkezdse
alapj an kdtdtt szer z6 d6st i s - adatok fe I do I go z6s 6t v e gzi.

Adatmegsemmisftds: az adatokattartalmaz6 adathordoz6 teljes fizikaimegsemmisitdse,

Adattiirlis: az adatok felismerhetetlenn6 t6tele oly m6don, hogy a helyre6llit6suk tdbt# nem
lehets6ges.

Adatuirolds: az adat azonosft6 jelz6ssel ell6t6sa tov6bbi kezel6s6nek vdgleges vagy
meghatir o zott i d6re t<irt6n6 korl 6toz6s a c dlj 6b 61.

Ahahrtnos kiizzdtdteli lista: a kdzfeladatot ell6t6 szervek 6ltal kcitel ezoen kozzeteendo
kdz6rdekri adatok kdre.

Bf,iniigti szemdlyes adatz a btintet6elj6r6s soriin vagy azt megel6z6en a btincselekmdnnyel
vagy a biintet6elj6r6ssal dsszeftigg6sben, a btintet6eljarris lefolytat6s6ra, illet6,leg a
brincselekm6nyek felderitds6re jogosult szervekn6l, tov6bb6 a btintet6s-v6greha;tas
szewezetfln6l keletkezett, az 6rintettel kapcsolatba hozhat6, valamint a btintetett e156letre
vonatkoz6 szem6lyes adat.

Hozztiidruldsz az 6rintett akarat6nak 0nk6ntes 6s hatiirozott kinyilvanit6sa, amely megfelel6
tdi1koztatdson alapul, 6s amellyel f6lre6rthetetlen beleegyezds6t adja a rii vonatkoz6 szemelyes
adatok - teljes kcini vagy egyes mtiveletekre kiterjedci -kezel6s6hez.

Kdzirdekii adat: az 6llami vagy helyi dnkormtlnyzati feladatot, valamint jogszabrflyban
meghatflrozott egy6b kdzfeladatot ell6t6 szery vagy szem6ly kezel6s6ben 16.,16 6s
tev6kenys6g6re vonatkoz6 vagy kOzfeladatrlnak ell6t6sSval 6sszefiigg6sben keletkezett, a
szem6lyes adat fogalma al6 nem es6, bilrmilyen m6don vagy formdban rdgzitett inform6ci6
vagy ismeret, ftiggetlentil kezel6s6nek m6dj6t6l, rin6ll6 vagy gyrijtem6nyes jelleg6t6l, igy
kiildndsen a hatdsk0rre, illet6kess6gre, szewezeti fel6pft6sre, szakmai tev6kenys6gr., unoul
eredm6nyess6g6re is kitededri 6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajt1l<ra 6s a mrik<td6st szab6lyoz6
jogszab6lyokra, valamint a gazddlkod6sra, a megkdtcitt szerzlddsekre vonatkoz6 adat.



A k0z6rdekti adatok megismerds6re ir6nyul6 kdrelmek int6zdsdnek ds a k0telez6enkdzzlteend6 adatOk
nyi lv6no s s 6gra hozatal6nak szab 6ly zata

KdzirdekbflI nyilvdnos adat: a kciz6rdekri adat fogalma al6 nem tartoz6 minden olya.p adat,
amelynek nyilvdnosshgra hozatal6t, megismerhet6s6gdt vagy hozzhferhet6v6 t6tel6t t$rv6ny
ktiz6rdekb6l elrendeli.

Kiiudtiteli egtsig: iisszefiigg6 targyu adatok - IHM rendelet 6ltal meghatinozott - eglriittese,
amely megjelenfthet6 kiildnbcizo form6tumir dokumentumban vagy adatbazisban.

Kduitdtel: k<iz6rdekti 6s k0z6rdekb6l nyilv6nos adatoknak internetes honlapon, dligit6lis
form6ban, barki szrlmdra, szemllyazonosit6s n6lkiil, korl6tozrist6l mentesen, dijmentesen
tdrt6n6 hozz6ferhet6v6 t6te le.

Kiiliiniis kdudtiteli lista: jogszabilly 6ltal egyes fugazatohra. krizfeladatot ell6t6 szervtfpusra
vonatkoz6an meghatinozott, kdtelezoenkozzeteend6 kdz6rdekri adatok krire.

Kiildnleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetislghez tartozisra, a politikai v6lem6nyre vagy pdrtiilfusra, a
vall6sos vagy m6s vil6gn6zeti meggy6z6d6sre, az 6rdek-k6pviseleti szewezeti tagsifgra, a
szexu6lis 6letre vonatkoz6 szem6lyes adat,

b) az egeszs6gi rlllapotra, a k6ros szenveddlyre vonatkoz6 szem6lyes adat, valamint a btiniigyi
szem6lyes adat.

Lefrd adatok: a kdzzeteteli egys6gek nyilvantart6si adatai, amelyek az egysdges
kdzadatkeres6 rendszer mtik0d6s6hez sziiks6gesek.

Nyilvdnossdgra hozatal: ha az adatot brlrki szrimirahozzhferhet6v6 teszik.

Szemezeti honlap: a szewezetre, dolgoz6kra, tev6kenysdgre, mtikcid6sre, valamint
gazdillkodilsina vonatkoz6 k<iz6rdekri, valamint kdz6rdekb6l nyilvrinos. kciterlez6en
kdzz1teend6 adatokat tartalmaz6 honlap.

Tiltakoztis: az lrintett nyilatkozata, amellyel szem6lyes adatainak kezel6s6t kifog6solja, 6s az
adatkezel6s megsziintet6s6t, illetve akezelt adatok tdrl6s6t k6ri.

II.
A KOZERDEKU ADATOK MEGISMERESERE TNANYUI,O KERELMEI(

INTEZfSENEK RENDJE

1. A kiiz6rdekii adat megismer6s6nek szabr[lyai

A polg6rmesteri hivatalnak lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6s6ben l6v6 k6z6rdekti adatot
brlrki megismerhesse, kiv6ve, ha az adat szolgillati titok, min6sitett adat, vagy a k6z6rdekti
adatok nyilvilnossdgiltoz val6 jogot tdrv6ny korlfutozza. A k0z6rdekii adatok megismerr6s6vel
6s nyilvanossdg6val dsszefi.iggdsben az iizleti titok megismer6s6re a Polgrlri Tdrv6nykrirryvben
foglaltak az ir6nyad6k. A kdz6rdekti adatok nem ismerhet6ek meg, illetve nyilvrinoss6guk
korliltozhat6 azlnfo. tdrv6ny 27. S-i.rirak rendelkez6sei szerint. Kdz6rdekbol nyilvanos adat a



A k0z6rdekti adatok megismer€s6re ir6nyul6 kdrelmek intdzdsdnek 6s a kdtelez6enkdzzdteend6 adatok
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kOzfeladatot ell6t6 szerv feladat- 6s hat6skdr6ben eljar6 szemdly neve, feladlatkdre,
munkakdre, vezetbi megbiz6sa, akdzfeladat ell6tris6val Osszefiiggo egy6b szem6lyesi adata,
valamint azoka szem6lyes adatai, amelyek megismerhet6s6g6t tdrvdny el6irja.

Az Onkormtnyzat 6s v6grehajt6 szerve feladat- 6s hat6skdr6be tartoz6 ddnt6s meghointalara
ir6nyul6 elj6r6s soriin k6szitett vagy figziteIt, a drint6s megalapoz6s6t szolg6l6 odat a
keletkez6sdtol sziimitott tiz 6vig nem nyilvrlnos. Jogszab6ly enn6l rdvidebb iid6t is
meghatilrozhat.

A hivatkozott adatok megismer6set a jegyzo az adat megismer6s6hez 6s a megismerhet6s6g
kizitrdsilJnoz fiz6d6 kdz6rdek sflyrlnak m6rlegel6sdvel (az adat keletkezlsltol szitmiitatt tiz
6ven beliil) akkor utasfthatja el, ha az adat megismer6se a szerv tdrv6nyes miik<id6si r:endj6t,
vagy feladat- 6s hatriskdr6nek illet6ktelen kiilsri befoly6st6l mentes ell6t6s6t (igy ktiltiniSsen az
adatot keletkeztet6 rill6spontjanak a ddnt6sek el6k6szit6se sor6n tdrt6n6 szabad kifbjt6s6t)
veszelyertetne.

A kdz6rdekti adat 6s a kdz6rdekb6l nyilvrinos adat (a tov6bbiakban egyiitt: kdz6rdekri adat)
megismer6s6re ig6nyt kell benyujtani Saj6kaza Klzs1g Onkormhnyzat Polgfrrnesteri
Hivatalihoz Q720 Saj6kaza, Pet6fi S. rit 2.) Az iglny benyrijt6s6val egyidejrileg kezdet6t
veszi az eljar6s. A ktizdrdekri adat megismer6se ir6nti ig6nyt sz6ban kdzcilheti, illetve inisban
bdrki t6rit6smentesen benyujthatja fiiggetlentil att6l, hogy a k6relemben foglalt adatokat saj6t
felhaszn6l6s vagy m6s szem6ly, illetve szewezetrdszdre tdrt6n6 tovdbbit6s c6lj6b61 ig6rryli.

Sz6beli ig6nybejelent6st szem6lyesen 6s telefonon lehet tenni a kdvetkez6 helyen 6s id6,ben:

Szem6lyesen tigyfelfogad6si id6ben: H6tf6

Szerda

P6ntek

Telefonon tigyf6lfogad6si id6ben :

48/s05-208

Ir6sbeli ig6nybejelent6st a kdvetkez6 m6dokon lehet tenni:

Szemdlyesen (3720 Saj6kaza, Petffi S. ilt 2.)

Postai iton (3720 Sajdkaza, Petlfi S. ilt 2.)

Elektronikus fton (s aj okaza@paris at. hu)

Faxon (48/505-208)

Azig6nyl6 k6rheti:

- k0z6rdekri adatokkal kapcsolatos k6rd6seinek megv6la szolfusht,

- kdz6rdekri adatokat tartalmaz6 iratokba trirt6no betekint6st,

- kdz6rdekri adatokat tartalmaz6 iratokr6l t<irt6n6 m6solat k6szft6s6t.

A kdz6rdekti adatig6nyl6s teljesit6s66rt kijeldlt, felel6s szervezeti egys6gek 6s szemdlyek
listdj6t az l. szdmrt meildklettartalmazza.

8.00-11.306r6ig

8.00 - 15.30 6r6ig

8.00 - 11.30 6r6ig



A k6zdrdekii adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek int6z6s6nek 6s a k0telez6enkiizzfteend6 adatok
nyilv6no ss6gr a hozatalilnak szabSly zata

Az Info. t0rv6ny 6ltal meghatinozott 6ltal6nos kozzlteteli list6t, az adatkdzl6 megneve:46s6vel

a 2. szdmrt. melldklet tartalmazza hiirom pontban (1. szewezeti, szem6lyzeti adatpk, II.
tev6kenys6gre, mtikdd6sre vonatkoz6 adatok, III. gazdillkod6si adatok).

2. A sz6beli tdj6koztatis szabdlyai

A kdz6rdekti adatokkal kapcsolatban felmertilt ig6nyeket elsodlegesen ir6sban kell teljgsiteni,
az el6terjesztett iglnyl akkor lehet sz6ban teljesiteni, amennyiben:

a.) az ig6nyelt adat a www.sajokaza.hu honlapon vagy frdsos form6ban az
dnkormrlnyzat hirdetbtabliljir;., vagy helyi televizi6 k6prijs6gj6ban, (stb.) mar
nyilvtlnoss6gra keriilt, igy u az ig6nyl6nek ir6sos form6ban is el6rhet6,

b.) amennyibenazigflnyl6 sz6ban k6ri a v6laszt,

c.) amennyiben az ig6ny az Onkormhnyzat eljhrdsfua, az alkalmazotl jogszabalyokra
vonatko z6 6ltalino s tij 1koztatils s al te lj e sf thet6 ;

d.) sz6ban azowtal teljesithet6 6s az ig6nyl6 szirmirakiel6git6.

A k0z6rdekti adatok ig6nyl6s6re vonatkoz6, telefonon vagy szemdlyesen feltett k6rd6soket az
drintett tigy iigyintlzbje - a megkeresds form6j6t6l fiigg6en - telefonon vagy szem6lyesen
azotnal kdteles megv6laszolni, amennyiben az iigy term6szete nem ig6nyli az fufusbeli
tijdkoilatdst 6s a k6relmez6 nem k6ri a villasz ir6sban vagy informatikai riton (crl, dvd)
tdrt6n6 r0gzit6s6t. A szem6lyesen vagy telefonon megv6laszolt k6rd6sekrol az ijgyintlzo
kdteles az iW sz6.rrtht, tirrgyht, az iglnyelt adatokat, az adatig6nyl6s m6dj6t 6sr idej6t
tartalmazil feljegyz6st k6sziteni es azt az igyiratban elhelyezni. Az adatig6nyl6s t(iny6r6l,
illetve tartalmrir6l a jegyzlt 5 munkanapon beliil tdjlkoztatni kell. A tdjlkoztat6s t6ny6t a

feljegyz6sen igazolni kell.

Amennyiben a szem6lyesen vagy telefonon el6terjesztett megkeresds telefonon vagy sz6beli
tfijlkoztatissal nem teljesithet6 az iigyint6z6 kdzli az iglnylovel, tov6bbd t6j6kod:.atja az
ir6sos megkeres6s m6djair6l 6s form6j 6161. Az ijrgyint1z6 feljegyz6st k6szit a megkenes6sr6l,
melyr6l a jegyzot 5 munkanapon beliil tfijdkoztatni kell. A tdjlkoztat6s t6ny6t a feljel;yzdsen
igazolni kell.

2. Az irdsbeli tij6koztatfs szabflyai

Az adatk6rti ig6ny6t fr6sban els6dlegesen az e c6lra rendszeresitett ig6nybejelerrt6 lap
kit<ilt6s6vel, vagy az illtala frt tetsz6leges form6ban nyujthatja be a II.1. pontban meghatif,rozott
m6don. Ha az adatig6nyl6s elektronikus riton, de nem a II.l. pontban meghatfirozott e-mail
cimre 6rkezik, a polgrlrmesteri hivatal minden dolgoz6ja kciteles a m6s e-mail cimre <irkezetl
ig6nyt ezen e-mail cimre tov6bbitani. Az elektronikus riton be6rkezett k6relmeket papirra kell
kinyomtatni 6s iktatni.

Az ig6nybejelent6 lap a szabillyzat 3. szdmrt meildkletit kepezi. A tetsz6leges form6ban
benyrijtott k6relemnek tartalmaznia kell azigdnybejelent6 lapon szerepl6 inform6ci6kat.

A jegyz6 a be6rkezett ig6nyl6lap alapjin ir6sban kijel<ili az adatszolg6ltat6sra kdtelezett
szem6lyt.
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Az ig6nybejelent6 lap a polgrirmesteri hivatal brlrmely ngyintdz6j6t6l ig6nyelhet6, valapint a
www.saj okaza.hu honlapr6l is letdlthetci.

A benyujtott ig6nyeket, adatokat az adatszolgilltatdsra kd,telezett kdztisztviselo 8 napoq beltil
teljesiti, 6s dtadja a jegyzl rlszdre, aki az adatok feliilvizsg6lat6t k<ivet6en a legrdvidelb id6
alatt, de a k6relem 6rkez6s6t6l sz6mftott legfeljebb 15 napon beliil ir6sbantdjdkozfiatja a
k6relmez6t.

Ha az adatigdnyl6s jelent6s terjedelmri, az adatszolg6ltat6sra kdtelezett k<jztisztvis el,fl a71 u
jegyz6nek halad6ktalanul jelezni ktiteles. Ebben az esetben a jegyzl a 15 napos hat6rirlot egy
alkalommal meghosszabbithatja, amelyr6l az iglnylisnek az igdny kezhezvdtel6t6l szrlnnitott 8
napon beliil t6j6koztat6st kiild.

3. Az ig6nybejelent6s 6s annak teljesit6s6nek 6ltal6nos szabrilyai

A k6relmez6 ig6nyl6s6ben kdteles az illtala ig6nyelt kdz6rdekri adatot (adatokat) egy6rtelmrien
6s konkr6tan megjeldlni. A nem egy6rtelmri, vagy nem kell6en konkr6t ig6nyt a ktirelmet
benyfjt6nak pontosftris c6lj6b6l vissza kell juttatni, melynek min6sft6s66rt 6s elbfuiiilrsfuert a
jegyzb a felel6s.

Amennyiben az igenyl6 nem tudja a k6rt adatokat pontosan megjelcilni, az adatkcizl6sre
kijeltilt dolgoz6 k<iteles abban segits6get nyujtani. Ennek t6ny6t feljegyz6sben kell rrigz:lteni 6s
a jegyzbt tdj5konatni. Amennyiben az ig6nyl6 a felhfv6sban megadott hat6ridon belrlil nem
nyilatkozik, a rendelkezlsdre 6116 adatok alapjinkell teljesfteni azig6nyt.

A kdz6rdekti adat megismer6se irrinti igdny el6terjeszthetb az ig6nyl6 anyanyelv6n, \.agy az
Sltala 6rtett mds nyelven, az adatszolgdltat6st azonban magyar nyelven kell teljesiteni. 6"
adatszolg6ltat6s teljesft6se nem tagadhat6 meg azdrt, mert a nem magyar anyanyelvri ig6nylo
aziglnydt anyanyelvdn vagy az illtala 6rtett m6s nyelven fogalmazzameg.

Amennyiben a k6z6rdekti adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl(5 6ltal meg nem ismorhet6
adatot is tartalmaz, a m6solaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlennd kell tenni
(kitakar6ssal, 6thrizrissal).

Az adatigdnyl6snek k0z6rtheto form6ban 6s - amennyiben az arinytalan krilts6ggel nerrn jrlr -
az ig6nyl6 6ltal kivfunt technikai eszkdzze| illetve m6don kell eleget tenni. Az adatig1nytert
nem lehet elutasftani arra val6 hivatkoz6ssal, hogy annak kdz6rthet6 formdban nem lehet
eleget tenni.

Haaz ig6nyl6 6ltal k6rt m6don nem teljesitheto az adatszolg6ltatis, azig6nyl6t fel kell k6mi -
kapcsolatfelv6telt k<ivet6en - ahi6nyz6 adatok vonatkoziis6ban nyilatkozattetelre.

Az Adatkezell a kdzdrdekti adatot tartalmazo adatbinisrol tcirt6n6 m6solat k6szitdsddrt -
legfeljebb az azzal kapcsolatban felmeriilt kdltsdg m6rt6k6ig terjedoen - kcilts6gt6ritdst rlllapit
meg, amely meg6llapft6srlnak szabilyait a 4. saimrt meildktet tartalmazza. A kdlts6gvet6si
6we meg6llapitott dijakat 6vente m6rcius 3l-ig feltil kell vizsg6lni, ennek elv6gz6s6ert a
titk6rs6gi el6ad6 a felel6s. A fizetend6 kdltsdgt6rftds risszegerol az igdnylot - az igeny
teljesit6s6t megel6z6e n - tdjdkoztatni kell.

Az ig6nyl6t nyilatkoztatni kell annak 6rdek6ben, hogy a kdltsdgek megismer6se utiln
fenntartja vagy m6dositja-e az ig6ny6t. Amennyiben az igdnyl6 a kdlts6gek migt6rit6sr5t nem
v6llalja, kdzdlni kell, hogy az igenyelt adatokr6l csak olyan formdban 6s m6don kaphat



A kozdrdekii adatok megismerdsdre"'f:tl$**Tj#ffiffX,ess akdtetezbenkozz6teend6 adatok

?ajlkonauast, ami nem okoz rn.g n.rn t6rtil6 k0lts6geket. Amenny lben 4zig6nyl6 
"6[ulju "ktilts6gek megt6rit6s6t, annak 6sszeg6r6l az adatszolgilltat6 szimJrilt eilit ki 6s 6datok

6tadds6v al e gyi dej rile g 6tadja.

Az adatszolg6ltat6si ig6nyt el kell utasitani abban az esetben, amennyiben a k6rt adatol< nem
kdz6rdekri adatok vagy azok azlnf6. tdrv6ny 27. $-a alapjrin nem ismerhet6ek meg. Az ig6ny
teljesit6s6nek megtagad6sar6l, annak indokaival egyiitt, 8 napon beltl ir6sban postai vagy - ha
az iglnylil elektronikus lev6lcimdt kdzdlte - elektronikus lev6lben 6rtesiteni kell az igdnylot.
A kdz6rdekti adat megismer6se irrlnti ig6ny teljesit6s6nek megtagad6sa eset6n a vilasznak a
bir6s6gi jogorvoslatra vonatkoz6 tfujdkoztat6st - bele6rtve az elj6r6 bir6s6g megnevez6s6t,
valamint a per illet6kmentes volt6t - is tartalmaznia kell. Amennyiben az rgenyelt adatot nem
a polg6rmesteri hivatalban kezelik, akkor errol a jegyz6 8 naptari napon beltil t6j6koztatja az
ig6nyl6t.

Az elutasitott k6relmekr6l, illetve azok indokair6l nyilvantart6st kell vezetni, amelyben
foglaltakr6l a Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6got minden 6v januar 31.
napjhig tdj5koztatni sziiksdges. A nyilvhntartils vezet6s66rt 6s az adatok megkiilddseert a
titkrirs6gi el6ad6 felel6s.

4. A jogorvoslat szab6lyai a kiiz6rdekii adatok teljesit6s6vel kapcsolatban

Az ig6nyl6 a k6z6rdekti adat megismer6s6re vonatkoz6 ig6ny elutasit6sa vagy a teljr:sit6sre
nyitva illl6, illetve meghosszabbitott hatrlrid6 eredm6nytelen eltelte eset6n, valamint - ha a
k<ilts6gt6rit6st nem frzette meg - a m6solat k6szit6s66rt meg6llapitott k<ilts6gt6rit6s 6ssz;eg6nek
feliilvizsg6lata 6rdek6ben bir6srighoz fordulhat az Inf6. t6rv6ny 31. g-6ban foglalt eljar6si
rendnek megfelel6en.

A meglagadils jogszenis6g6t, a meglagadhs indokait, illetve a nn6solat k6szitds66rt
meg6llapitott kdlts6gt6rit6s dsszegdnek megalapozotts6gdt az adatkezel6 kdteles bizon'yitani.

5. Adatv6delmi eldirdsok

Az elekhonikusan kdzzetettkdz6rdekti adatokhoz t<irt6n6 hozzhferes biztosit6sahoz sze,m6lyes
adat csak annyiban kezelhet6, amennyiben az technikailag elengedhetotlentl sztiks6ges, a
szem6lyes adatokat ezt kdvet6en halad6ktalanul t6r6lni kell.

Ig6nyl6s alapj6n ttirt6n6 adatszolg6ltatds eset6n az adatig6nyl6 szemllyazonosit6 adatai csak
annyiban kezelhet6k, amennyiben az igeny teljesit6s6hez - beledrtve a kcilts6gek megfiizet6s6t
is - elengedhetetleniil sztiks6ges. Az ig6ny teljesit6s6t, illet5leg a k<ilrts6gek megfiizet6s6t
kdvet6n az igflnyl6 szem6lye adatait halad6ktalanul t0r0lni kell.

A szem6lyes adatok tdrl6se 6rdek6ben a kdzdrdekti adatok ig6nybejelento lapon kiilSm r6sz
szolgdl a szem6lyes adatok rdgzit6s6re. Az adatszolgilltaths teljesit6s6rt kdvetoen ert a -
szem6lyes adatokat tartalmaz6 - rdszt le kell villasztani a nyomtatvanyr6l 6s gondoskorlni kell
annak megsemmisit6s6r6l.



A kdzdrdekti adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek int6zds6nek 6s a kdtelez6en kdzzdteend6 adatOk
nyilv6no s s6gra hozataldnak szabSly zata

III.
A KO TE L E Z6EN rc0zzrt,TnnND 6 ADAT o K NYILvANo s SAGRA

HOZATAT,ANAX RENDJE

L. A kiiz6rdekii adatok nyilvfnossdga

Az tinkorminyzat 6s a polg6rmesteri hivatal feladatkdr6be tartoz6 iigyekben - ktildndsen az
rlllami 6s dnkorminyzati kdlts6gvet6sre 6s annak v6grehajt6sina, az rlllarrrri 6s dnkorminyzati
vagyon kezel6s6re, a kozpdnzek felhasznillilsira es az erre kdt<ltt szerulddsekre, a piaci
szerepl6k, a magdnszervezetek 6s -szem6lyek r6sz6re kiil<inleges vagy kizrir6lagosr jogok
biztosit6s6ra vonatkoz6an - a k6'zv6lem6ny pontos 6s gyors tfijdkoztatdsanak biztosit6sa 6s

kdtelezetts6g6nek teljesit6se a jegyzo feladata. Ennek 6rdek6ben rend$zeres kdzzdrtdtellel,
t6j6koztat6ssal hozzhferhetbve teszi az rinkorm6nyzat 6s a polg6rmesteri hivatal
tev6kenys6g6vel kapcsolatos legfontosabb adatokat.

A tij5koztat6si kdtelezetts5g az lnfo. tdrv6ny 6s az IHM rendelet figyelembe v6tele mellett
kiterjed kiildndsen a szerv:

- hat6skdr6re, illet6kess6g6re,

- szew ezeti fel6pit6s6re,

- szakmai tev6kenys6g6re,

- eredm6nyess6g6nek 6rt6kel6s6re,

- birtok6ban l6v6 adatfajt6kra,

- gazdillko d6sara vonatko z6 adatokra.

Ezenadatokat a szerv honlapjanak folyamatosan frissitve tartalmaznia kell.

Az adatkdzl6nek gondoskodni kell :

a) a kiizzfitdteli listrikon szerepl6 adatok el6rlllitrls6r6l 6s hat6rid6re t0rt6n6
megkiild6s6r6l,

b) a kdzz6t6telre keriil6 adatok pontoss6gar6l, szakszenis6g6rBl 6s aktualit6sar6l
kdzz1tetel el6tt 6s utiln,

c) a helyesbitettvagy frissitett adatok tov6bbit6sar6l.

A ktiz6rdekti adatokat Saj6kaza Kdzs6g Onkormdnyzata hivatplos honlaprjrfua a

www.sajokaza.hu honlapon kellkdzzetenni. A klzzdtltekol a jegyzl a titft6rs6gi el6adl6 ritjan
gondoskodik. Az adat frissitdseket az adatban bek<ivetkezetl villtozitst kdvet6 30 napon beltil
el kell vfgezni.

A jegyzb - a Hat6s6g v6lem6ny6nek kik6r6s6vel tov6bbi kdtelez6en klzzeteend6 adatkdrt
hatfurozhat meg (a tov6bbiakban: egyedi kozzeteteli lista).

A jegyzo a kozzeteteli list6ban nem szerepl6 kciz6rdekri adatokra vonatkoz6 adatig6rnyl6sek
adatai alapjdn 6vente feliilvizsg6lja az ilItala a kiadott egyedi kozzet5teli list6t, 6s ajelent6s
aninyban vagy mennyis6gben felmeriilt adatig6nyl6sek alapj6n aztkiegeszlti.
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A k0z6rdekti adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdreknek int6z6sdnek ds a k0telez6en k0zzdteend6 adatok

nyilv6noss6gra hozatal6nak szab{ly zata

2. Akdzzfit6teli eljiris szabilyai

Az adatfelel6s a kdzz6teend6 adatokat az adatkdzl6vel egyeztetetve elektronikus riton vagy

elektronikus adathordoz6n,kdzz6t6telre alkalmas (Word (doc), rtf, Excel (xls), k6p (pg) vagy

PDF) form6tumban juttatja el az adatkdzlohdz. A felhaszn6l6 6ltal kitrSltend6

nyomtatv6nyokat, rirlapokat az adatfelel6s letdlthet6, szerkeszthet6 form6tumban ktildi meg

adatkdzlonek, illetve ilyen formrltumban teszi kozz6.

Az adatfelel6s minden esetben ellen6rzi az adatkozl6hdz eliuttatott 6s a kozzdtett adatok
egyezlseget.

Az adatkiizl6 ellenorzi az iltadott adatok form6tum, ktilalak, megjelen6s szerinti alkalmass6g6t

a k0zl6sre. Alkalmatlans6g eset6n, a hianyoss6g kiktisz<lbcil6s6ig, nem tesz eJleget a

kdzz6t6telnek.

3. A kiiz6rdekii adatok helyesbit6se, frissit6se 6s eltivolitdsa

Az Onkormfunyzat honlapjrin szerepl6 kciz6rdekti adatok helyesbit6s66rt, frissit6s66rt az

adatszolg6ltat6s6rt a titkars6gi el6ad6 a felel6s.

Akdzzdtett adat elt6volit6sanak sztiks6gessdg1r6l az adatfelel6s is 6rtesitheti az adatkdzlot,
aki az elt6volit6s irint a megjeldlt id6pontban, ennek hiany6ban halad6ktalanul int6zkerlik.

A honlapon szerepl6 kdz6rdekti adatok helyesbit6se 6s frissit6se sor6n utalni kell a vflltozhsra,
valamint a kor6bbi adat el6rhet6s6g6re.

A kdz6rdekri adatok kozzltdtelfvel, helyesbit6s6vel, frissit6s6vel vagy elt6volitds6val
kapcsolatban napl6zni kell a bekdvetkez6 esem6ny d6tumdt 6s id6pontj6t, valamint. az azt

kezdem6ny ezo felhaszn6l 6 nev6t.

A honlapon szerepl6 kciz6rdekri adatok a honlapr6l kdzzeteteltll szimitott egy 6vig a

honlapr6l nem t6volithat6k el. A klzzeteteli egys6g honlapr6l t<irt6n6 elt6volit6s6nak
id6pontj6ra, illetve el6z6 6llapota archiv6l6s6nak (honlapon tart6sanak) idltartamirra a
szab(tryzat2.szdmrtmeildkletdbeneloirtakazirhnyad6kazalSbbiakszerint:

amennyiben akdzzlt6teli lista az adat elozo 6llapot6nak archivumban tartflsht irja
el6, az adat frissit6se eset6n annak el6rhet6v6 t6tele a meg6rz6si id6 elteltrlig nem
sziintethet6 heg, az adatvilltozils (frissit6s) t6ny6t, idej6t, az fj 6llapot
fellelhet6s6g6t, az archivumban el6rheto adat elavul6s6t egy6rtelmrien fel kell
tiintetni,
t6ves vagy pontatlan adat nem tehet6 el6rhet6v6 a honlapon,

a frissitett adat rij 6llapota mellett fel kell tiintetni a frissit6s t6ny6t 6s idej6t., illetve
az adat el6z6 6llapotanak archiv 6llomanyban val6 el6rhetds6g6t.
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A kOzdrdekti adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek int6z6sdnek ds a kdtelez6enkdzzdteend6 adatok
ny i lv6no s s 6gra hozatalflnak szab 6ly zata

IV.
EGYEB RENDELKEZNSNT

A jegyz| rendszeresen ellendrzi a szabilyzatban foglaltak teljesit6s6t, a k6z6rdekri adatok
megismerds6re iranyul6 ig6nyekr6l 6s az Info. t0rv6ny v6grehajt6s6val <issz:eftigg6
kdtelezetts6gek teljesit6s6r6l 6vente egy alkalommal beszilmol a K6pvisel6-testtilet fel6. A
besziimol6 al6t6maszt6s6t szolg6l6 inform6ci6kat az adatfelel6srik januir 20-ig a jegyzo
rendelkez6s6re bocs6tj6k. A besz6mol6 adattartalma kiterjed az adatigenyl6sek megjeltil6s6re,
azadatszolg6ltatrls form6ja es azigenyl6k 6ltal megt6ritett kdlts6g cisszegdre.

IV.
ZAR(O RENDELKEZNSNT

A szabillyzat 2015. m6jus 15. napjan l6p hat6lyba. Ezzel egyidejtileg a 412012. szhmi
polgrirmestei-jegyzli egyiittes rendelkez6s hat6ly6t veszti.

A jegyzo gondoskodik, hogy a szabillyzatban foglalt el6ir6sokat az eintett munkatarsak
megismerj6k, annak t6ny6t a szabdlyzat 5. suimfi melldkletdben szerepl6 megismer6si
nyilatkozaton al6fr6sukkal igazoljekahatSlybal6p6s napj6val egyidejtileg.

Az 6rintett dolgoz6k munkak<iri leir6s6ban szerepeltetni kell a szabfulyzatban nevesitett
felel6ss6gi, hat6s- 6s jogktiriiket, melyek elk6szit6s6ert a jegyzl a felel6s.

Saj6kaza, 2015. m6jus 1 2.
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A k0z6rdek0 adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek intdzds6nek ds a k0telez6en k0zzdteend6 adatok

nyllvanossagra hozataEnaK szaDalyzaE

L szdmrt meildklet

A kdz6rdekii adatok szolgfiltaths6ra kijeldlt szem6lyek

Stefrln Ldszl6 pol gdrmester
Tdriik Zsuzsanna jegyzo
Budai Zolttutnd titkrirs6gi el6ad6
Kond6s J6zsefrr6 p6nziigyi ldrgyintflzl
Farkas ZoltAwG ad6iigyi igyint9zo
F6ris L6szl6 kereskedelmi tigyint6z6
Bartha Enik6 Edit igazgat6si iigyintdz6

06-48/3ss-001
06-48/355-001
06-48/3ss-001
06-48/355-001
06-48/355-001
06-48/355-001
06-48/3s5-001
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A k0zdrdekti adatok megismerds6re ir6nyul6 kdrelmek intdzdsdnek 6s a kdtelez6en kiizzdteend6 ada.tok

nyilv6noss6gr a hozatalilnak szabilly zata

2. szdmfi melldklet

AtrtuiNos rOzzErErELr LrsrA

I. Szervezeti, szem6lyzeti adatok

Adat Frissitds Mes6rz6s

A kOzfeladatot ell6t6 szerv hivatalos neve,
sz6khelye, postai cfme, telefon- 6s telefaxsz6ma,
elektronikus lev6lcfme, honlapja,
0gyfdlszolg6lat6nak el6rhet6sdgei

A v6ltoz6sokat ktivet6en
azonnal

Az el6zb 6llapot tiirlend6

2. A kiizfeladatot ell6t6 szew szervezeti feldpitdse
szewezeti egysdgek megiel0l6sdvel, az egyes
szew ezeti egysdgek feladatai

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azowtal

Az el6z6 6llapot tdrlend6

A kOzfeladatot ell6t6 szerv vezet6inek 6s az egyes
szewezeti egys6gek vezet6inek neve, beoszt6sa,
el6rhet6sdge (telefon- 6s telefaxsz6ma,
elektronikus levdlcime)

A v6ltoz6sokat kiivet6en
azownl

Az el6z6 6llapot t0rlend6

4. A szervezeten beliil illetdkes iigyfdlkapcsolati
vezetb neve, eldrhet6sdge (telefon- ds

telefaxsz6ma, elektronikus lev6lcime) ds az
Uryfdlfogad6si rend

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azonnal

Az el6zb 6llapot t0rlend6

Testiileti szerv esetdn a testiilet ldtsz6ma,
0sszet6tele, tagjainak neve, beoszt6sa, el6rhet6s6ge

A vdltoz6sokat k0vet6en
azonnal

Az el6z6 rillapot tdrlend6

6. A kOzfeladatot ell6t6 szerv iranyit6sa, felttgyelete
vagy ellen6rz6se alatt 6116, vagy akirendeltsdgdben
mtik0d6 m6s k6zfeladatot ell6t6 szervek
megrevezdse, ds l. pontban meghat6rozott adatai

A v6ltoz6sokat kdvet6en
azonnal

Az elozb 6llapot I 6vig
archivumban tartSs6val

7. A k0zfeladatot ell6t6 szerv t0bbsdgi tulajdon6ban
6116, illetve r6szv6tel6vel mriktid6 gazd6lkod6
szervezet neve, szdkhelye, eldrhet6sdge (postai
cime, telefon- ds telefaxsz6ma, elektronikus
lev6lcime), tevdkenysdgi kOre, kdpvisel6j6nek
neve, a kozfeladatot ell6t6 szerv r6szeseddsdnek
mdrtdke

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azonnal

Azel6z6 6llapot I dvig
archivumban tart6s6val

8. A kOzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal alapitott
kOzalapitv6nyok neve, szdkhelye, eldrhet6sdge
(postai cime, telefon- ds telefaxsz6ma, elektronikus
levdlcime), alapit6 okirata, kezel6 szervdnek tagjai

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azonnal

Azel6z6 6llapot I dvig
archivumban tart6s6val

9. A kOzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal alapitott
kdltsdgvetdsi szerv neve, szdkhelye, a kiiltsdgvetdsi
szervet alapft6 jogszab6ly megjel0l6se, illetve az
art alapit6 hatdrozat, a kOltsdgvetdsi szerv alapit6
okirata, v ezeti|je, honlapj rinak eldrhet6s6ge,
mtikOddsi enged6lye

A v6ltoz6sokat k6vet6en
azonnal

Azel6zb 6llapot l6vig
archivumban tart6s6val

10. A k0zfeladatot ell6t6 szerv 5ltal alapitott lapok
neve, a szerkeszt6sdg ds kiad6 neve ds cime,
valamint a f6szerkeszt6 neve

A v6ltozdsokat kdvet6en
azowral

Az el6zo 6llapot I dvig
archiwmban tartdshval
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A kdz6rdekti adatok megismerdsdre irilnyul6 k6relmek intdzds6nek ds a k0telez6en k0zz6teend6 adatok
nyi lv6noss6gr a hozatalflnak szab 6ly zata

l1 A kOzfeladatot ell6t6 szerv felettes, illetve
feltigyeleti szervdnek, hat6s6gi ddnt6sei
tekintetdben a fellebbezds elbir6l6s6ra jogosult
szervnek, ennek hi6ny6ban a kOzfeladatot ell6t6
szerv felett t0rvdnyessdgi ellen6rzdst gyakorl6
szervnek az l. pontban meghat6rozott adatai

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azonnal

Azelozb 6llapot I dvig
archivumban llart6s6val

II. Tev6kenysdgre, mtikdd6sre vonatko z6 adatok

Adat Frissit6s Mepl6rz6s
I A kOzfeladatot ell6t6 szerv feladat6t, hat6sk0r6t 6s

alaptevdkenysdgdt meghat 6roz6, a szervre
vonatkoz6 alapvet6 jogszabfilyok, kOzjogi
szewezetszabilly oz6 eszkOzdk, valamint a
szerrezeti ds mtik0d6si szabillyzat vagy tigyrend,
az adatvddelmi 6s adatb izto nsdgi szab 6ly zat
hat6lvos 6s telies szOvese

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azonnal

AzeI6zb 6llapot I dvig
archf vumban tlart6s6val

) Az orsz6gos illetdkessdgti szervek, valamint a

Kormdny 6ltal6nos hat6skiini teriileti
fillamigazgatdsiszerveesetdbenak0zfeladatot
ell6t6 szerv feladat6r6l, tev6kenysdgdr6l sz6l6

'jli{kortat.j masvar ds ansol nvelven

A v6ltozdsokat k0vet6en
azonnal

Az eloz6 6llapot t0rlend6

3. A helyi 0nkorm6nyzat 0nkdnt vdllalt feladatai Negyed6vente Azel6z6 6llapot I dvig
archivumban tart6s6val

4. Allamigazgat6s i, dnkormrl,nyzati, d s e gy6b
hat6s6gi iigyekben 0gyfajt6nkdnt 6s

elj6r6stipusonkdnt a hatdskOrrel rendelkez6 szerv
megnevezdse, hat6sk0r gyakorldsdnak fltrvhdzdsa
esetdn a tdnylegesen elj6r6 szerv megnevezdse,
illet6kessdgi teriilete, az ldigyintdzdshez sziiks6ges
dokumentumok, okmiinyok, elj6r6si illetdkek
(igazgatfisiszolg6ltat6sidijak)meghatfirozdsa,
alapvet6 eljar6si szab6lyok, az eljdrilst megindit6
irat benyujtds6nak m6dja (helye, ideje),
ilgyfdlfogad6s ideje, az tlgyintdzds hatrirideje
(elintdzdsi, fellebbezdsi hat6rid6), az iigyek
intdzdsdt segit6 ritmutat6k, az ligymenetre
vonatkoz6 tfij{koztatis 6s az iigyintdzdshez
haszn6lt let0lthet6 formanyomtatvdnyok, az
igdnybe vehet6 elektronikus programok el6r6se,
id6pontfoglal6s, az iigytipusokhoz kapcsol6d6
jogszab6lyok jegyz5ke,tdjdkoztatdsaziigyf elet
megillet6 jogokr6l 6s az flgyfelet terhel6
kdtelezettsdgekr6l

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azonnal

Az eliSzo 6llapot t0rlend6

5. A kdzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal nyrijtott vagy
kOltsdgvetdsdbdl finanszirozott k0zszolg6ltat6sok
megnevezdse, tartalma, a k6zszolg6ltat6sok
igdnybevdteldnekrendje,akdzszolgilltat6sdrt
fizetend6 dij mdrtdke, az abb6l adott
kedvezndnvek

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azorral

Azeloz(i dllapot I 6vig
archivumban ttart6sdval
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A k6zdrdekii adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek int6z6sdnek 6s a kdtelez6en k0zzdteend6 adatok
nyilv6nossdgra hozatal6nak szabfllyzata

6. A k0zfeladatot ell6t6 szerv 6ltal fenntartott
adatb6zisok, illetve nyilvrintartdsok leir6 adatai
(ndv, form6tum, az adatkezeld s c6 lj a, j o galapj a,

id6tartama, az drintettek k6re, az adatok forr6sa,
kdrd6ives adatfelv6tel esetdn a kitOltendri kdrd6iv),
az adatvddelmi nyilv6ntart6sba bejelentend6
nyilv6ntart6soknak az e t0rv6ny szerinti azonosit6
adatai; a k0zfeladatot ell6t6 szerv 6ltal -
alaptevdkenysdge keretdben - gytijttitt 6s

feldolgozott adatok fajtbi, ahozzflfdrd;s m6dja, a
m6solatk6szit6s kOltsdgei

A v6ltoz6sokat kdvet6en
azonnal

Azellzb dllapot I dvig
archivumban tartds6val

1 A kOzfeladatot ell6t6 szerv nyilv6nos
kiadv6nyainak cime, tdm6ja, ahozzilfdr{s m6dja, a
kiadv6ny ingyeness6ge, illetve a kOlts6gtdritds
m6rtdke

Negyeddvente Az el6z6 6llapot I dvig
archiwmban tlart6s6val

8. A testiileti szerv d0nt6sei el6k6szitds6nek rendje,
azfillampolg6rik0zremrik0d6s(vdlemdnyez6s)
m6dja, elj6r6si szabdlyai, a test0leti szerv
0ldseinek helye, ideje, tov6bb6 nyilv6noss6ga,
d0ntdsei, iil6sdnek jegyz6kdnyvei, illetve
0sszefo glal6 i ; a te sti.ileti szerv szav azilsdnak
adatai, ha ezt iogszab6ly nem korliltozza

A v6ltoz6sokat k0vet6en
azonnal

Az el6z6 6llapot I dvig
archivumban tart6s6val

9. A t0rv6ny alapjdn kbzzdteendb
jogszab6lyterv ezetek 6s kapcsol6d6
dokumentumok; a helyi tinkorm6nyzat kdpviselti-
testilletdnek nyilv6nos iildsdre benyujtott
el6teriesztdsek a benWit6s id6oonti6t6l

T0rvdny eltdr6
rendelkez6se hi6ny6ban a

benyujt6s id6pontj6t
kdvet6en azownl

Azel6zb 6llapot I dvig
archivumban tartds6val

10. A kOzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal kbzzdtetl
hMetmdnvek. k0zlemdnvek

Folyamatosan Legal6bb I d'vig

archlvumban tart6s6val
ll A kiizfeladatot ell6t6 szerv 6ltal kiirt p6ly6zatok

szakmai leir6sa. azok eredmdnyei 6s indokol6suk
Folvamatosan Azel6zo dllapot I 6vig

archivumban tart6sdval
12. A kOzfeladatot ell6t6 szervndl vlgzeIl

alaptev6kenysdggel kapcsolatos vizsg6latok,
ellen6rzdsek nvilv6nos mee6llapit6sai

A vizsg6latr6l sz6l6
jelentds megismerdsdt
k0vet6en haladdktalanu-

Az elozo 6llapot I 6vig
archivumban tart6s6val

13. A kiizdrdekti adatok megismer6sdre iriinyul6
igdnyek intdzdsdnek rendje, az illetdkes szewezeti
erysdg neve, eldrhet6sdge, s ahol kijel0l6sre keriil,
azadatv5delmi felel6s, vagy az inform6ci6s
iosokkal foelalkoz6 szemdlv neve

Negyeddvente Az eli5z6 6llapot tdrlend6

t4. A k6zfeladatot ell6t6 szerv tev6kenysdgdre
vonatkoz6, jogszab6lyon alapul6 statisztikai
adatgyiiitds eredmdnyei, id6beli v6ltoz6suk

Negyeddvente Azel6z6 6llapot l6vig
archivumban tartds6val

15. A ktizdrdekii adatokkal kapcsolatos ktitelez6
statisztikai adatszolgilltatds adott szervre
vonatkoz6 adatai

Negyed6vente Azellzo 6llapot I dvig
archivumban tart6s6val

16. Azon k0z6rdekti adatok hasznosit6s6ra ir6nyul6
szerz6ddsek list6j a, amelyekben a kdzfeladatot
ell6t6 szerv az egvik szerz6d6 f6l

Negyeddvente Azel6z6 6llapot I dvig
archivumb an tart6s6v al

t7. A ktizfeladatot ell6t6 szerv kezel6sdben ldv<i A vriltoz6sokat k0vetcien Azelozo 6llaoot I 6vie
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A k0z6rdekii adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek int6z6sdnek ds a k0telez6en k0zzdteend6 adatok

lv6noss6gra hozatalilnak szabh

IlI. G azd6lkod6si adatok

k0zdrdekii adatok felhaszn6l6s6ra, hasznosit6s6ra

vonatkoz6 6ltal6nos szerz6ddsi feltdtelek
azonnal archivumban trt6s6val

18. A k6zfeladatot ell6t6 szervre vonatkoz6 kill6n0s

ds esyedi k6zz6tdteli lista
A v6ltoz6sokat k0vet6en
azomal

Az el6zb 6llaprot t0rlend6

19. A kOzfeladatot ell6t6 szerv kezel6s6ben lev6, a

kdzadatok rijrahaszrosit6sdr6l sz6l6 t0rv6ny
szerint rijrahasznosit6s c6lj6ra el6rhet6 k0zadatok

list6ja, valamint azok rendelkez6sre 6116

form6tuma

A v6ltoz6sokat k0vet6 l5
napon beliil

Azel6z6 6llapot I 6vig
archivumban tirt6s6val

20. a 19. sor szerinti kOzadatok rijrahasznosit6s6ra

vonatkoz6 6ltal6nos szerz6d6si feltdtelek
elektronikus an szerke szthet6 v flltozata

A v6ltoz6sokat kdvet6 l5
napon beliil

Az el6z6 6llapot tOrlendd

21. A 19. sor szerinti kOzadatok rijrahasznosit6s

c6lj6b6l tdrt6n6 rendelkezdsre bocs6t6s6rt

fizetend6 diiak 6ltal6nos.iegyz6ke

A v6ltoz6sokat k0vet6 15

napon beliil
Az el6z6 6llapot t0rlend6

22. A kOzadatok rijrahasznosit6s6r6l sz6l6 ttirv6ny
szerinti i o gorvoslati t6i 6konat6s

A viiltoz6sokat k0vet6 15

napon beliil
Az el6z6 6llapot tOrlend<i

23. A kOzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal megkiitiitt, a

kOzadatok rijrahasznositrlsar6l sz6l6 tOrvdny

szerint kotdtt kiz6r6lagos jogot biztosit6
meg6llapod6sok szerz6d6 feleinek megjel0ldse, a

kiz6r6lagoss6g id6tartam6nak, targy6nak, valamint
a meg6llapod6s egydb ldnyeges elemeinek

mesielo16se

A v6ltoz6sokat k0vet6 15

napon beliil
Az el6z6 6llap,s1 tOrlendo

Adat Frissit6s Meel6rzds

I A kdzfeladatot ell6t6 szerv dves (elemi)

kOltsdgvetdse, sz6mviteli t0rvdny szerinti
besz6mol6ja; a kOlts6gvetds vdgrehajt6s6r6l - a
kiilOn jogszab6lyban meghatiirozoff m6don 6s

wakoris6ssal - k6szitett besz6mol6k

A vdltoz6sokat kdvet6en
azownl

A kiilOn j o gs tzab illyban
meghat6rozottt ideig, de

legal6bb 5 dvig
archivumban lartds6val

2. A kOzfeladatot ell6t6 szervn6l foglalkoztatottak
l5tszhmfura ds szemdlyi juttat6saira vonatkoz6
Osszesitett adatok, illetve dsszesitve a vezet6k 6s

v ezet6 tiszts6gvisel6k illetmdnye, munkabdre, 6s

rendszeres juttat6sai, valamint ktiltsdgtdritdse, az

ery6b alkalmazottaknak nyrijtott juttat6sok fajt6ja
6s m6rt6ke Osszesitve

Negyed6vente A ktilOn j ogs .zabillyban
meghatiirozott ideig, de

legal6bb I dviig

archivumban tart6s6val

J. A ktizfeladatot ell6t6 szerv k6ltsdgvetdsdb6l

nyrijtott, nem normativ, c6ljellegti, mtik0ddsi 6s

fejleszt6si t6mogat6sok kedvezn6nyezettj einek

nevdre, a t6mogat6s c6ljdra, dsszeg6re, tov6bb6 a

t6mogat6si program megval6sit6si hely6re

vonatkoz6 adatok

A d6ntds meghozatal6t
k0vet6 hatvanadik napig

A kiilOn jogszabdlyban

meghat6rozott ideig, de

legal6bb I 6vig
archivumb an tarlilsdv al
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A k0z6rdekti adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek intdzdsdnek 6s a k0telez6enkbzz1teend6 adatrok

nyilv6nos s6gr a hozatallnak szabflly zata

4. Azfillanrhhztart6spdnzeszkdzeifelhaszr6l6s6val,
azilllanhilrtartilshoztartoz6vagyonnalt0rtdn6
gazd6lkod6ssal 0sszeftigg6 - a kiildn
jogszab6lyban meghat6rozott drtdkti -

6rubeszerzdsre, dpit6si beruh6z6sra, szolg6ltat6s
megrendeldsre, varyon6rt6kesit6sre,
varyonhaszroslt6sra, vagyon vagy vagyoni 6rt6kti
jog 6tad6s6ra, valamint koncesszi6ba ad6sra

vonatkoz6 szerz6d6sek megnevezdse (tipusa),

thrgya, a szerz6ddst k0t6 felek neve, a szerz6dds

6rtdke, hatfurozott id6re ktitott szerz6dds esetdben

annak id6tartama

A ddnt6s meghozatalilt
ktivet6 hatvanadik napig

A kiildn jogszabillyban

meghatdrozott ideig, de

legaldbb I 6vig;

archivumban tart6s6val

). A koncesszi6r6l sz6l6 t0rv6nyben meghat6rozott
nyilv6nosadatok(p6ly6zatikiir6sok,p6ly6z6k
adatai, az elbir6l6sr6l kdszitett emldkeztet6k,
ofilvdzat eredmdnye)

Negyeddvente A kiildn jogszabillyban
meghat6rozott ideig, de

legalibb I dvig
archivumban tart6s6val

6. A kOzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal nem alapfeladatai
ell6tds6ra (igy kUl0n0sen tdrsadalmi szervezet
t6mogatds6ra, foglalkoztatottai szakmai 6s

munkav6llal6i drdek-k6pviseleti szervei szSmbra,

foglalkoztatottjai, ell6tottjai oktatdsi, kultur6lis,
szocidlis 6s sporttevdkenysdget segit6 szervezet
t6mogat6s6ra, alapitv6nyok 6ltal ell6tott
feladatokkal 0sszefiigg6 kifizetdsre) forditott,
0tmilli6 forintot meghalad6 kifizet6sek

Neryed6vente A kiilOn j ogs z:,ab6lyban

me gltatfir ozott ide i g, de

legal6bb I dvig
archivumban tart6s6val

Az Eur6pai Uni6 t6mogat6siival megval6sul6
fejlesztdsek leir6sa, az azolrra vonatkoz6
szerz6ddsek

Negyeddvente Legal6bb I dt'ig
archivumban tart6s6val

8. Kbzbesz,erz1si inform6ci6k (dves terv, Osszegzds

az ajdnlatok elbir6l6s6r6l, a megkOt0tt

szerz6ddsekr6l)

Neryeddvente Legal6bb I dvig
archivumban tart6s6val
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A kozdrdekti adatok megismer6sdre ir6nyul6 kdrelmek intdzds6nek 6s a kdtelez6en k0zz6teend6 adat,ok

nyilv6noss6gra hozatalfnak szabilly zata

3, szdmrt me'lliklet

Kiiz6rdekii adat megismer6s6re irdnyulti ig6nybejelentti lap

A kiiz6rdekii adat(ok) konkr6t megieliil6se:

Ha a k6rt adatot nem a Polgfrmesteri Hivatal kezeli, k6ri-e eljuttatni az illet6kes
kiizfeladatot eltit6 szervhez a k6relm6t' ig..t nem

A k0z6rdekii adatokat
. szem6lyesen, csak az adatokmegtekint6s6vel kivdnom megismerni
o szem6lyesen, az adatok megtekint6s6vel kivinom megismerni 6s mfsohtot is

k6rek" a misolat"
. papir alapf leryen
. elektronikus adathordoz6, ennekfajtija:
. csak mdsolat formfjiban ig6nylem, ennek fajtija:

Az elk6szitett mf solatokat*
o Szem6lyesen veszem 6t
o Az dltalam vdlasztott m6don k6rem tovibbitani:

Postin a kiivetkez6 cimre:
Emailben a kdvetkez6 cimre:
Faxon a kdvetkez6 szhmraz

Nyilatkozat

Alulirott ig6nyl6 nyilatkozom, amennyiben az adatszolgiltatdssal kapcsolatosan lkiilts6g

meriil fel, riry azt aPolgitrmesteri Hivatal 6ltal kidllitott szfmla ellen6ben megfizettem.

A szfmkit az alfbbi n6vre 6s cimre k6rem:

Tudomdsul veszem, hogy az ig6ny visszavondsa eset6n ^z 
adatok el6dllittdsival

iisszefiigg6sben a visszavon6sig felmeriilt kiilts6geket kdteles vagyok megfizetni.

Kelt:

'A megfelel6 rdsz al6hrizand6!
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A kozdrdekii adatok megismerdsdre ir6nyul6 kdrelmek intdzdsdnek 6s a kOtelez6enkbzzdteend6 adatok

nyilv6noss6gra hozataldnak szabfily zata

4. szdmfi melliklet

A kdz6rdekii adatokr6l k6szftett mfsolat6rt fizetend6 kiilts6gt6rlt6s m6rt6ke
2015.6vben

Adatkdzl6s m6dia Diit6tel
Fdnvm6sol6s N4 25 Ftllap
F6nvmrisolils N3 45 Ft/lao
CD lemez 500 FVlemez
DVD lemez 500 FVlemez
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