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Az irrfornrációs örrrendelkezési jogról és az irrtbrnrációszabadságr,ól szóló 2011. évi CXII.
törr,ény 30. 5S (6) bekezdés. valarrrint az állanháztarlásról szóió törvény végrelrajtásáról

szőIó 3681201i. (XII.31.) Korrn. rendelet l3. § (2) bekezclés h) porrdárrak előírásai alapján
az Örrkormárryzat és a fent net,ezett költségvetési szerl,eknél a közérdekű adatok
nregismelésére irárrluló kérelrnek intézésének.továbbá a kötelezően közzéteerrdő adatok
rrl,ilvánosságrahozatalának rerrdje az alábbiakbarr kerül nreglratározásra.
1.

A Szabáll,zat célja

A

szabáIyzat célja. lrogy, rrreglratározza a közérdekű adatok rrregistrrerésére irárryuló
kérelmek intézésérrek-.tor,ábbá a köteIezőerr közzéteendő adatok nl,ilr,ánosságra

hozatalának rendjét.
2.

A szabáll,zat hatáll,a

E

szabá|s,zat rendelkezéseit kell alkalm azni az Önkornránvzat és a ferrt nerlezetett
költségvetési szervek
kezelésében lér,ő közérdekű adatok- közérdekből nyilr,árros adatok. r,alanrint
köztisztviselőinek. közalkalrrrazottainak. rnunlial,állalóinali közérdekből
rryilr,ános adata (tor,ábbiakban együtt: közérdekű adat) igén1,Iésénél,tor,ábbá
lratásköre és illetékessége szeritrt kezeléséberr álló közér,dekű adatok
közzétételénél.
3. Értelmező rendelkezések

E

szabál5,zat alkalrrrazása sorátr

:

1. érintett: bárrrrely

nreglratározott. szernéll,es adat alapjárr azonosított vag),
közvetlenül r,agv közl,etve - azonosítirató ternrészetes szenrél5,.

2.

-

személl,es adat: az érirrtettel kapcsolatba lrozható adat - külörröserr az érintett treve.
azonosító jele. l,alamirrt egy va$, több fizikai. fiziológiai. nientális. gazdasági.
kulturális vagy szociális azonosságra jellerrrző isnrert -. r,alanrint az abból
levonlrató. az érintettre rzonatkozó kör,etkeztetés.

3. közérdekű adat: az állarni

\ ag), lrelr,i önkonnánl,zati f'eladatot. valanritrt
jogszabáll,ban rrreglratározott egl,éb közfeladatot ellátó szer\r vag,v szenrél;,
kezeléséberrlér,ö és ter,ékenl,ségérevonatkozó r,ag,v közí-eladatának ellátásár,al
összefüggésben keletkezett. a szetrréIl,es adat fogalrrra alá nenr eső. bfurrrill,en

rnódorr \/agy fonnában rögzített irrfornráció r,agt, ismeret. függetlenül kezelésérrek
nródjától. örrálló \,ag), glújterrrénl,es jellegétől. így különöserr
lratáskörre.
?

a

illetékességre, szervezeti t-elópítésre, szaknrai tevékenységre- anrrak
erednrényességére is kiterjedő értékelésér,e.a birtokolt adatfajtákra és a nriiködést
szabáIyoző jogszabályokra. l,alatnint a gazdáikodásra. a megkötött
rrotratkozó adat.
4,

5.

szerződésekre

közérdekbőI n.vilr,ános adat: a közérdekú adat fogalrrra aiá nenr taríoző rninden
ol1,an adat. anrelynek nyilr.áriosságra hozatalát^ rnegisnrerlretőségét vagy
ltoz,záférhetővé tételéttörvény kö zérdekbő i e lrerrdel i.
adatkezelőz az a természetes vag\,.1oei szernély, illetve jogi szenrélyiséggelnerrr
rerrdelkező szervezet. aki vagy atrrel1, örrállóan vagy nrásokkal eglütt az adatok
kezelésének célját rneghatározza. a7, adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vorratkozó döntéseket nreghozza és i,égi,elrajtja, vagy az adatfeldolgozőval
r,égrelraj tatj a:

6.

adatkezelés: az alkalfinzott eljár,ásttii fr-iggetlenü| az adatokorr r,égzett bárrrrel1,
nrűr,elet vag},, a tnűveletek összessége. ígl,külörrösen g5,űjtése. felr,étele. rögzítése,
lendszerezése. tárolása, megr,áltozlaíása- í-ellrasználása. továbbítása. nyih,ánosságra

hozatala. összeharrgolása vag), összekapcsolása. zárolása. törlése

és

tnegsenrnrisítése. l.alatnint az adatok tor,ábbi felhasznáiásának nregakadál1,ozása.
férrykép-,harrg- va_ey képfelr,éte1 készítése.r,alanrint a szenrél1, azonosítására
alkalmas fizikai jellenrzők (pl. ujj- rag1, ten5,étnyonrat. DNS-rrrinta" íriszkép)
rögzítése.
7

.

8.

nl,ilvánoss ágrahozatalz az adat bárki szátnára törlérrő hozzáférbetőr,é tétele.
adatállomán_y: az egy nl,ilr,ántartásban kezelt adatok összessége:

személ1,: olyan ternrészetes \lag), jogi szenrél1,. illetye jogi
szerrrél5,iséggelnenr rendelkező szelvezet. aki vagy anrel1, llellt azonos az érintettel.
az adaíkezelőr,el vag1, az adatfel do l gcl zól,al :

9. harmadik

i0. adatfeldolgozó: az a íennészetes va91, joqi szerrrél1,- illetr,e jogi szenrélyiséggel
nerrr rendelkező szert,ezet- aki vagi arnell, szerződés alapjárr - beleértve a
jogszabály alapján kötött

szerződést is

-

adatok f-eldolgozását r,é_czi.

i 1. adatfelelős: az a közfeladatot elláró szer\l. atrrely az elektronikus útorr köteiezően
közzéteerrdő közérdekű adatot előállította. ilietve anrelynek a rr-rűködése sorárt ez az
adat keletkezett.
12. adatköz|ő: az a közfeladatot ellátó szer\/. arrreiy -Ila az adatfelelős netn rrraga teszi
közzé az adatot - az adaífelelős álta1 hozzá eljuttatott adatait lrorrlaporr közzéteszí.
4.

A közérdekű adatok megismerésének általárros szabálvai

Az

Örrtriornrányzat és a ferrt nerlezett költségletési szerl,eknek lehetől,é kell tennie. lrog1,-a

kezelésébenlévő közérdekű adatot és közérc]ekből rr5,ilr,átros adatot - a 2011. ér,i CXII.
törl,én),berr nreglratár,ozott kir,ételekkeI- erre iránr-uló igérr5, alapjárr bárki nregisnrerlresse.

A közérdekű adatok
- 27 . §-a rögzíti.
5.

tnegisnrerésérrek általárros szabályait a

20l|. évi CXII. törvérry

26.

A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére
iránl,uló igény (továbbiakban: igén1,) és intézése

5.1.

Az igény benyújtása:

A közérdekii, r,alanrint

a

közérdekből rrl,ilvinos adat rrregisrrrelése irárrt

szóban.
írásbarr vagy
e]ektlonikus úton
bálki igényt nyújtliat be.

A 20ll.

ér,i CXII. törvén},28.§ (1) bekezdéséberr foglaltak alapjárr a közérdekből
nyilr,ános adatok nregisrrrerésérea közérdekű adatok negismerésérevonatkozó
rendelkezéseket ke1l alkalmazni.
5.2.
5. 2.

Az igény benyújtásának hell,e

l.

és módja

SzóbeIi igénye|; benyújtdsa

a.) szernélyesen:

a Baracsi Közös

Önkorrnánl,zati Hil,atal székhelyérr. a jegyzői

irodában" ügl,félfo gadási időben,
b.) telefonon a kör,etkező telefonszánrokon:
06- 25- 521-010 központi telefonszánrotr.
5.2.2. Írtűsbeli igényels benyújttisa

a.) szernélyesen: a Balacsi Közös

Örrkolrrrálrl,zati Hil,atal székhelyén. a titkárságra

benl.ujtva.
b.) postai úton: a Balacsi Közös Örrliornrárrl,zati Hirzatal Jegyzőjérrek cínrzett ler,élben.
c.) elektrorrikus úton: a horvathzs@balacs.hu e-nrail címle küldött ler,élben.
d.) faxorr: a 06-25-521 -01 0 í'axszánron törtérrlret.

Az

igérrylő közérdekű adat. közérdekból nl,ilr,ános adat rrregismerésére vonatkozó
írásbeli igén5,étbenl,újthatj a
az á|tala ír1 igérrylésiforrrrában. vaS},

az adoííköltségvetési szerr, áitai e célra rendszeresített igérrybejelentő laporr
(1. rnelléklet)

5.3.

A benl,újtott igénl,ek teljesítése

5.J.1.

A

közérdekű adat. közérdekből nl,ilr,árros adat rnegismerésére iránvuló igények

telj esítésérő1a j egl,ző gorrdoskodik.

5.3.2. A szóban előterjesztett igénl,t akkor lehet szóban teljesíteni. lra
az igén1,lő szóban kér,i a r,álaszt. illetve az számáta kielégítő"
az igénl,elt adat az Örrkorrrrárr5,zatok lronlapjárr

\\\\\\.baracs.hu illetőleg a tl,rr-rr,.kisapostaq.ltLL \/agy más nródotr jogszerűen
rrrár, nyilvátrosságra került.
az igérrl,elt adat az Örrkormánl,z,at és a fent lle\,,ezett költségvetési szervek
nrunkatársainak nevére, beosztására- lrir,atali elérhetőségére vorratkozik.
az igélr1, az Örrkorrrrán),zat és a fent nevezett költségvetési szervek
eljárására, hatáskörére. az alkainrazott jogszabályokra vonatkozó általárros
táj éko ztaíás s al te lj

e s

ítlr ető

.

Anrennyiben a szóban előterjesztett igérry szóban nenr l,álaszolhaíő meg, az
igénylésről felje_$,zést kell készíterri és az igén1,lőt íéilékoztatnikell arról, ilogy
igényérrek teljesítéséreírásban kerül sor.

A

teleforron érkező, a közérdekű adat. közérdekből nyilr,ános adat közlésére
irárr5,u|§ igérryekkel kapcsolatos híl,ásokat u jeg1l7§fu7;z kell kapcsolni.

s.J.J. Az

adatigénylésrrek közérthető forrnábarl és - amennl,iben ezt az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szelv arány,talan neltézségnélkül teljesíterri képes - az igén1,19
által kívánt technikai eszközzel. illetl,e nródon kell eleget termi. Ha a kért adatot
kor,ábban már elektronikus fornrában rryih,ánosságra hoztuk. az igény teljesítlrető az
adatot taúalmaző nyilvános forrás rTregjelölésér,el is.

5.3.4. A közérdekű adat. *Ornrd.kből nyilr,ános adat rnegismerésére irán5,uió igénynek a
tudonrásra jutást követő

-

legrövidebb idő aiatt, legfeljebb azonbarr 15 naporr belül
eleget terrni. Az adatigénylést nenr ]elret elutasítani ana való hivatkozással. lrogy
annak közérthető fonnábarr nem lehet eleget tenni.

5._1.5.

Az igény teljesítésénekrnegtagadásáról.

anrrak indokail,al. l,alanrint az igénylőt e
töNény alapján nregillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztaíással együtt" 8
napon belül írásball vagy - ha az igérrl,berr elektronikus levelezési círrrétközölte elektronikus ler,élben értesítenikell az igérr1,lőt. Az ér,tesítésberrtájékozíatnt kell az
igén5,iőt arról" hogy - az igényéneknenr teljesítéseniatt - bír,óságlroz fordulhat.

Az

elutasított kérelrnekről. r,alanrint az elutasítások indokairől az adatkezelő
rrl,ily5nlurl5r' \,ezet. és az alrbarr foglaltakról nrinderr évben január 31-éig
tájékoztatja a Nenrzeti Adatl,édelnri és irrtblrrrációszabadság Hatóságot.

A

nl,ilr,ántartás vezetése és a tájekcrztató határidőle történő elküldése:
feladatát képezi.

a jegyző

5.3.6. A közér,dekű adat. közérdekből rrl,ilr,árros adat megistnerése iránti igény teljesítése
nefll tagadlrató meg azért, tnefi a neln nagyar nvelr,ű igérr1,lő az igénl,ét
anyanl,elr,én Vagy az áItal érlett nrás itt,eh,en íbgalnrazza meg.

5.3.7. Az adatokat tartalnlazó

dokurrrentr_rrrrokról va_qr, dokunrentutrrrészr,ől. arrrrak tárolási
rnód_iától fiiggetlenül az igéri1,lő rnásolatot kaplrat. A násolat elkészítéseatrnak a

szervezeti egl,ségnek a feladata. alrol

tárolják.

az adatokat

tartalrrrazó dokunrentunrot

5.J.8.

A

nrásolat készítéséér1
- legt-eliebb az azzal kapcsolatbarr f'elrrrerült költség
- szár'rviteli politika részekénteikészítettönköltségszámítás
rendjére vonatkozó szabál"s,zatban tbglaltak szerint költségtérítéstállapítunk nreg,
rr-relynek összegérő1 az igénylőt az igéri1, teijesítésétrnegelőzőerr tájékoztatni kel1.
rrrértékéigterjedőerr

A költségtérítésselkapcsolatos számla 1egl,szerűsített szárrrla) kibocsátása
Község Önkonnányzata és itltézrrrétt}ci vclnatkozásában: Hegyesi

Baracs

Irrrréné
Örrkorrrrányzaía és irrtézrrrén),ei

gazdálkodási előadó feiadata. Kisapclst,ag Község
rlonatkozásábarr: Jurcsákrré Galbacz Erzsébet gazdálkodási előadó frladata

a

5.3.9. Ha az

dokunrentunr vagy dokr-tnretltutrrrész. ar'relyről

az igén),lő rnásolatot

igénl,g]1. jelerrtős terjedelrrrű. a rrrásolati igérr5.t a költségtérítésnek az igénylő általi

nregfizetésétkör,ető 15 rrapon beli.il keii teljesíteni. Arról. hogy a rnásolatként
igénl,g|1 dokutnentutrr vag}, dokunrentutlrr,ész jelentős terjedelmú. továbbá a
költségtérítésrnértékéről.valarnint az adatigérrylés teljesítéséneka nrásolatkészítést
rrerrr igén;,lő lelretőségeirő| az igén1,lőt az igeny kézlrezl,ételétköl,ető 8 napon belül
tájékoztatrri ke1l.
5.3.10. Ha a közérdekű adatot íartaltnazó dokttrtrerríuíIaz igén1,lő által rneg nem istnerlrető
adatot tartalinaz. a nrásolaton a lneg nent isnrerhető adatot felisrnerhetetlerrrré kell
tenni.
5.3.11.

A közérdekű

6. Adatr,édelmi

6.1.

6.2.

adatigén1,lésre adott r,á]asz kiadrrrán1,oz,ására

a

jeglz(f jq,gosult.

előírások

Az

Önkorrrrárryzat és a fbnt ne\,ezett köitségvetési szeri,ek á|tal kOzzétett adatok
megismerését regisztrációlroz. szetnél1,37onosító adatok közlésélrez nenr lehet kötni.
Az elektrorrikusan közzétett közérdekű adatokhoz tör,ténő hozzáférésbiztosításálroz
szenrélyes adat csak annl,iban kezellretti. anrerurllj|gn az teclrnikailag
elerrgedhetetlerrül szükséges: a szetnél,ves adatokat ezt követőerr haladéktalanul törölrri
kell.
Igén5,|§5

alapján tör1énő adatszolgálta'rás esetén az adatigén1,lő szeirré15,a76nosító

adatai csak ann)'ibarr kezelhetők. atlerrrrl,iberl az az tgény teljesítésélrez- beleér,ts,e az

esetleges költségek rnegfizetésétis - elerrgedlretetlerrüi szükséges. Az igén1,
teljesítését,illetőleg a költségek meglizetését kör,etően az igén1,Iő személl,es
adatait haladéktalanul törölni kell.
6.3.

A

szetrréll,es adatok törlése érdekéberra közérdekű adatok igén5,bejeleritő
külön r,ész szolgál a szerrréll,es adatok rögzítésére. Az
adatszolgáltatás teljesítésétkövetőeIr ezt e - személl,es adatokat tartalnrazó részt le kell r,álasztani a n1,onrtatr,án5,ról és gondoskodni kell annak
megsemmisítéséről.

n1,onrtatr,átryán (1. n-relléklet)

7.

A közérdekű adatok közzétételének rc,ndjc

7.1. A kozf'eladatot ellátó szer\i a feladatkijrébe tartozó ügl,ekben - így külörrösen
és örrkonrrárrl,zati

az állani
költségvetésre és annak r,égrelrajtására, az állarrri és örriiorrnánl,zati

\/agyol1 kezelésére.a közpérrzek t'elhasználására és az erre kötött

szerződésekre. a
tnagánszervezetek és -szernélyek részérekülörrleges vag},
kizárólagos jogok biztosítására l,otratkozóan - köteles elősegíterri és biztosítani a

piaci szereplők. a
közr,élernétry

tr-ronto

s é s g1,ors táj ékoztat ását.

7.2. Az iníbrmációs öruendelkezési jogról és az irrtbrmációszabadságróI szóló 2001. évi
CXII. törr,ény (tr,.) alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat intetnetes
lronlapon. di_eitális forrrrában. bárki szárrrát,a, szenréll,azonosítás nélkül. korlátozástól
mentesen. kirryonrtatlrató és részleteilretr is adatvesztés és -torzulás rrélkül kinrásolható

rrródon. a betekintés. a letöltés- a nyollitatás. a kirrrásolás és a liálózati adatátvitel
szernporrtjábó1 is drjrrrenteserr ke1l hozzáférhetőrzé tenni (a torlábbiakbarr: elektronikus
közzététel). A közzétett adatok megistrrerése szerrrélyes adatok közléséhez rrern
kötlrető.

7.3.

A

tr,. 37. s§ szerinti kozzétételilistákori t-treglratálozott adatait a közfeladatot ellátó
szerv a sajáí honlctpján - ha a törr,énv nláskért netn rendelkezik - a ttu. 1. rrrelléklete
szerint (közzétételi lista) közzéteszi.

A

kOzzétételilistákon szereplő adatok pontos. naprakész és tblyanratos

közzétételérő1.- abban az eseíbett, lta ű: adatf'elelős a kt;zzéteendő adaíokat
adaíközl(illek tol,ábbítía - az adatköz]őriek való nregküldésérőI a jegl,zli gondoskodik.
7.4.

A

tv. 37. §-barr nreghatározott általános közzétételi lista jelerr szabályzatunk

2.

rnellékletét képezi.

7.5. A tl,. 35. § (4) bekezdése alapjátr az elektronikusan közzétett adatok - ha a tv. vá9),
rnás jogszabál1, eltérően nem rer'delkezik - a horrlapról nem tár,olítliatók el. A szerv
tlre

gszűnése esetén a közzététel kötel ezettsé ge a szerv

jo

gutódj át terheli.

zárő rendelkezések
A jelen szabál5,zat 2014. január
ettől az időponttól lratál1,{1 r,eszti.

Balacs. 201 3.Október

0 1.

1.-tő1 lép hatál5,ba. a korábban én,étrl,bgn l,olt szabál),zat

1.

rlel]éklet

Költség,glési szerl,

IGENYBE.IELENTŐ LAP

közérdekű adat megisnreréséhez

Az

igénl,g|t közérdekű adat nreglratározása. leírása:

A közérdekű adat igérrylésér,elkapcsolatos
igényt jelezni.)

eg5l§| inforrnációk: (a-ba 1ett x

jellel kérjük az

A közérdekű adatokat

I
I
I

személyesen, csak az adatok rnegtekintésével kívánom megismemi
személyesel1, az adatok rr-regtekintésévelkír,ánom nregisnrenri és másolatot is kérek.

csak rnásolat formájában igénylem és a rrrásolat

l- papír alapú legl,gn

r

számítógépes adathordoző legyen

L-.

floppy legyen

a CD legyen

]

l

PerrDrive legl,en (kérelrrrező által biztosított)

elektronikus levél legyen

A nrásolatot (papír és számítógépes adathordoző

esetén)

l_ szenrélyesen kír,ánom átvenni
[_

postai úton kérern.

Észrer,ételek.feljegyzések az adatközléssel kapcsolatban:
a) Adatkérésidőponda:
b) Adatközlés időpontja:
c) Adat előkészítő nregnevezése:
d) A felrnerült költség összege:
e) Elutasítás esetén az elutasítás oka:

A

személyes adatokra vonatkoző rész csak addig kezelhető, míg az adatszolgáltatás
nem lett teljesítve. Az adatszolgáltatást kör,etően ezt a részt le kell r,ágni és meg kell
semmisíteni!
Szerné11,-es adatok:

Név:

.

Ler,elezési cínr: .
Teleíbrrszám: ...

... E-nrailcíln: ...

2. rrreliéklet

],JJ]g]]!tk!r,

'Or '.

ér,i C'YII. töt,vétl),lle:

Á r rat,,i x o S E ó

r Ér e l t uS

;,:Z: É

r.l

I. Szervezeti. szenléll,zeti adatcik

Adat
1

A közfeladatot ellató szerv hivatalos nevi],
székhell,g, postai círrre, telefon- és telel'arszárna,
elektronikus levélcírne.horrlapja.
üer félszolgálatának elérlretőségei

Frissítés
I A l,tiltozásokat
köletőerr

Az clőző

azonnal

l ___
i

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítéseI A vá|tozásokat kör,etöerr

szervezeti egységek nregjelölésér,el. az
E9rv9zeti egységek

fe'adM

1

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek

egl,es

_

Az előző állapot törlendő

azorlnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően

! azorrnal
I

_]
dő|

A szertezeten belül illetékes ügl,félkapcsoiati i A változásokat követőert

Az előző állapot

törlerr

l..tül.t,
l EJLultll
JZtl v .*ré,]
tsElElt
4 tar*rat
LE5Lulcl
lELsZdllld,^.\/
re,rrr""--

Az e|őző

törlerrdő

vezetö neve. elérlretősége (telefon- és
telefaxszánra. elektronikus levélcírne)és az
,felfo
rend

).

i

és az eg_.,es I

szervezeti egységek vezetőirrek neve, beosztása.
elérhetősége (telefon- és telefaxszánra.
elektronikus ler,élcínre)
4.

l

\,dlL9Zd)UN4t
t or-etocn
.-\ .dazasotia-r
l.,
i

"

összetétele. tagiainak neve. beosztása. elérhe.tósé*ee l azonnal

Az előző állapot l évig

kör,etőerr

6.

vagy ellenörzése alalt álló, vagy alárendeltségében I azonrral
nrűködő nrás közfeladatot ellátó szervek
ttregtrevezése. és l . pontban tneglratározott
1

A

k-f.

A változásokat

álló. illetr,e részvételér,elrnűködő gazdálkodó

arch ívurnban tarlásával

Az előzö állapot l évig

kö\,etőe11

archír,utnban tartásával

azotlnaI

Szervezet neve, székhell,e. elérlretősége (postai
círne. telefon- és telefaxszárna. elektrorrikus
l er,él círne), tevéken;l5g_gi köre,
képvi selőj érrek
neve. a közfeladatot ellátó szerv részesedésérrek
lnér,téke
8.

9.

l0.

A közfeladatot elIátó szerr,által alapított
ltözalapitván1,ok nel,e. székhell,e. elérlretősége
(postai cine. telefon- és telefarszáIrra. elektrorril:us
levélcírrre).alapító okirata, kezelő szerr,ériek tagiai

A r,áltozásokat

azotrnal

körletóell

I

A közieladatot ellátó szerv által alapított
A változásokat követőe11
költségvetési szerv neve. széklrel;,e. a költségl etési azonnal
szervet alapitó.jogszabál;, rrregielölése, illetve az
aa alapitó határozat. a költségvetési szerv alapító
okirata. vezetője. honlapjárrak elérhetősége.
rnűködési eneedél_r,e
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
lle\/e. a szerkeszíőség és kiadó neve és cítrre.

l,alatnint a föszerkesztő net,e

,10

Az előző áIlapot 1 ér,ig
arclríl,unrban
tartásával
I

A változásokat kö\,etőe!-)
azonlral

I Azelőző

állapot

l

évig

archívuInban tartásával

I
I

Azelőz,ő állapot

1

évig

arch í.,,utn ban tartásár,al

11.

A közf'eladatot ellátó szerv felettes. illetve
felügl,eleti szervének, hatósági dörrtései
tekirrtetébert a fellebbezés elbírálására jogosult
szervrrek" errnek hiánl,ábari a közfeladatot ellátó
szerv fe]ett törvét-t1,g55{gi ellenőrzést g},akor]o

A r,áltozásokat kör,etőerr
azonnal

Az-clőző áIlapot

l

ér,ig

al,clr ír,umbarr tartásár,al

szervtlek az 1. pontban rne_qliatározott adatai

II. Tevékellységre, rnúiködesre vonatkozó adatok
Adat
]

2

4,

Frissítés

A közfeladatot ellátó szerv ieladatát. hatáskörét

és

alaptevékenl,ségétmeelrat ál, ozó, a szervre
vorratkozó alapvető jogszabál1,ok. közjogi
szerve zetszabály,ozó eszközök, valatnitrt a
szel,\/ezeti és nrűködési szabályzat vag1, ügl,rerrd"
az adatr,édelrni és adatbiaonsági szabál),zat
hatál1,95 és telies ször,ege
Az országos illetekességű szervek. l,alaInint a
főr'árosi és rtlegl,gI korrnárry,hil,atal esetében a
közfeladatot ellátó szerv feladatáról_
tevéken;,s§g§ről szóló tájékoztató mag}/ar és arl=o1
nt,elven
A hel;,i örtkotrnátrvzat örrként l,állalt feiadatai

Allarnigazeatási. önkonnányzati. és egl,éb
hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskönel rer-rdelkezö szerv
tlteqnet,ezése, hatáskör gyakorlásának átruházása
esetén a tén1,1gg.r.,-t eljáró szerv tlregnel ezése.
illetékességi területe. az ügvintézéslrez szükséges
dokunrentuttrok. oknányok. eljárási illetékek
(igazgatási szolgáltatási díjak) nreglratározása.
alapvető eljárási szabál;,ok. az eljárást megindító
irat ben;,[j165ának rnódja (helye. ideje).
ügyfélfogadás idej e, az ü g;,iritézéshatáridej e
(elintézési.fellebbezési határidő)_ az tigl,ek
intézésétsegítő útrllutatók, az üg},n-rel]etre
vonatkozó tájékoztatás és az ügl,intézéslrez
l-rasznált letölthető fot,trranvotrrtatr,án),9]i, 3r
igéni,be rrelrető elektronikus prograrnok elérése.
időpontfoglalás, az üg;,tipusokhoz kapcsolódó
jogszabál1,ok jegl,zéke. tájékoaatás az ügl,felet
rnegillető jogokról és az ügl;fg|g1 tellielő

A r,áltozásokat követőell
azontra1

A

r,áltozásol<at követően

Meeőrzés

Az előző állapot l ér,ie
arcl-tívunrbarr tartásával

Az e|őző állapot törlendó

azonrral

Negyedéverrte

A r,áltozásokat kör,etően

Azelőző állapot

1

évig

archír,utribatr tartásáva l

Az előző állapot törlendő

azontla1

kötelezenséeekről
5,

A közleladatot ellátó szerv által n;,újtott vagy
költségvetéséből fi nanszírozott közszolgáltatások
tnegnevezése. tattaltna. a közszolgáltatások
igénl,bevételének rendj e, a közszolgáltatásért
fizetendö díj mértéke. az abból adott
kedveznlények

11

A r,áltozásokat kö\,etöen
azontraI

AzeIőző állapot

1

évig

archír,utrrban tartásával

A változásokat követően
A közfeladatot ellátó szerv által t'enntartott
aZont]al
adatbázisok, illetve riyilvántartások leiró adatai
(rrér,, forrnátuttl, az adatkezelés célja. jogalapja.
időtarlarna, az érirrtettek köre, az adatok íbrlasa,
kérdőíves adatfelvétel esetérr a kitölterrdő kérCőív).

6.

Az előző állapot l évig
archívurnbatl tarlásával

az adatvédelrrri nyilvárrtartásba bejelentenclő
rryilvántartásokrrak az e törvén;, szerirrti azotrositó
adatai; a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretéberr - gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái, a lrozzáférés rnód;a. r
rnásolatkészítés költségei

nyilvános

A közfeladatot ellátó szerv
kiadvánl,ainak cínte, ténrája, a hozzáféréstnód.ia. a

7.

Negl,edévente

i

Az előző állapot

1

évig

arc'lrívutnban tartásával

I

A l,áltozásokat követően
azonnal

8

I

l

9.

l0.
11

12.

13,

l -1.

rnódja. eliárási szabáhai. a testiileti szerv
üléseinek helye. ideje. továbbá nl,ilvánossliga.
döntései. ülésénekj egl,zőkön),vei, illetve
összefoglalói; a testületi szerv szavazásátlak
ly neIn korlátozza
adatai. lra ezt
A tör\iény alapján közzéteendő
jogszabál5.tervezetek és kapcsolódó
dokutnenturnok: a hell,i örrkonnárr1 zat képr iselötestületétrek rryilvános ülésérebenl,újtott
előteriesztések a beri},úitás időpontiától
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetnténl,ek. közlernénl,ek
A közfeladatot ellátó szerv által kiín pálr,ázatok
szakrnai |eir,ása. azok eredrnérr),ei és indokolásq\
A közfeladatot ellátó szervnél végzett

| T<irvény eltérő

l rendelkezése hrányában a
henl,újtás időpolrtját
követőerr
azotrnal
I

Fo]yatlratosan

Azelőző állapot

1

évig

arclrívutnban tartásával

Azelőző állapot 1évig
arclrír,uInbatr tartásával

Legalább

i

évig

arclrivutnban tarlásával
1

Folyalnatosalr

Azelőző állapot

1

évig

archír,utnban tartásával

l

I A vizs_eálatr,ól szóló
a|apter,ékenységgelkapcsolatosvizsgálatok, Ijelentéstnegisnterését

el]errórzések nyilvános nresállapításai
l követőerr lralacléktalariul
A közérdekű adatok nregislrreréséreiránvuló
| Negl,edér,errte
igén,r,ek irrtézésérrekrendje, az illetékes szer\iezeti
egl,ség neve. elérhetősége. s ahol kijelölésre kerül.
az adatvédelrrri felelős, vagv az infor.nációs
iogokkal foelalkozó szetnéh, nel,e
Negyedér,ente
A kozfeladatot ellátó szerv tevékenl,ségére
\/olT atkozó. jogszabál;,orr alapuló statisztikai

Aze|őző állapot

l

ér,i_e

arclr ívutrrbarr tarlásával

Az előző állapot törlendő

Azelőző állapot l

ér,ig

arclrir,utnban tafi ásával

,űités eredrlénvei. időbeli változásuk

l5.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre

I Nesyedévente
i-'

vo11atkozó adatai

16.

l7

18.

l9.

arclrír,urnban tartásával

i
I
I

Azon közérdekű adatok Iraszr-rosítására iránl,uló
szerződések 1istája, anrelyekben a közfeladatot
eIlátó szerv az esvik szerződő fél
A közfeladatot ellátó szerv kezelésébenlér,ő
közérdekű adatok fellraszrrálására. hasznosítására
yonatkozó általárros szerződési feltételek
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó ki,ilönös
és eeyedi közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lél,ö. a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvén1,
szerinti újralraszrrosítás céljára elérlrető közadatok
listája. l,alarnint azok rendelkezésre álló
fonrrátutlra

lz

I

Negl,edévente

Az előző állapot l

ér,i_l

arclril,utrtban tartásával

A r,áltozásokat követóen
azonnal

A, .lő.ő áll"p"t

1

é"€

arclríl,unrbarr tarlásál,al

Az előző állapot törlerrdő
A r,áltozásokat követően
azonnal
A vliltozást követő
napol1 Az előző állapot l ér,ig
be]til
arcIlívultrban tartásár,al

_]

20.

2l.
22.
:-).

a 19. sor szeritrti közadatok úrjrahasznositására
vonatkozó általános szerzödési feltételek
elektronikusan szerkesztliető t,áltozata
a l9. sor szerirrti közadatok újrahaszlositás
céljából töfiénő rendelkezésre bocsátásért
fizetendö díiak általános ieg\,zéke
A közadatok újrahasznosításáról szóló
szerinti
slati táiékoztatás
A közfeladatot ellátó szerv által rnegkötött. a
közadatok újralraszrrosításáról szóló törr,ény
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító
rnegállapodások szerződő feleinek rnegjelölése. a
kizárólagosság időtartarnárrak. tárgyárrak. valatnint
a rneeállapodás egyéb lénl,eges elenleinek
rneeielölése

viiltozást kör,ető

l5

napon

Az előző

törlerrdő

lrrettit

|A

változást követő

napoI,1

iAz elöző

törlerrdő

ibelül
I

i

lÁ

t

ll.e "-attorrst
I ii l

O".t,; r:

*pm

i5

naport

I

|A r,áltozást kör,ető

|Az

előző

ál

lapot törlerrdő

előző állapot törlendő

iEle l'J l

lllI

-|--i

III. Gazdálk,_lclási aclatok
Frissítés

Adat

A közfeladatot ellátó szerv éves költséevetése.

A változásokat követően

A közzétételt követő

szánviteli törvény szerirrt beszánroló_ja

azonnal

évig

\

A külörr jogszabál1 ban
nleghatározott ideig. de
legalább l ér,ig

vag1, él,es

költséevetés beszárnolói
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottek

létszárnára és szentéll,i juttatásaira vonatkozó
összesített adatok. illetve összesítve a vezetók és
vezető tisZségviselők illetrnénye, munkabére. és
rendszeres juttatásai. valarnirrt költségtérítése. az
egl,éb alka lrnazottakrrak rryújtott j unatások faj táj a
és rnér,tékeösszesítve
A közfeladatot ellátó szerv által n;,újtort. az
állarnháaartásról szóló törvén), szerinti
költségvetési tárrrogatások kedvezrnénl,ezettj einek
trevére. a tálnogatás céljára. összegére. továbbá a
tátllogatási progran] rnegvalósítási hell,ére
vonatkozó adatok. kir,ér,e. ha a közzététel előtt a
költséevetési tán]ogatást visszavon_iák vagl, arról a
kedveznrényezett lenlorrd
Az állatnháztartás pénzeszközei felhasználásár,rrl.
az államháztartásltoz taltozó r,ag),on n a l törté rt ö

gazdálkodással összeíiiggő. örrnillió forintot e]érő
vag}, azt nreghaladó értékűárubeszerzésre. építési
beruházásra. szolgáltatás rnegrendelésre.
vagr,onértékesítésre.vag;,orrlrasznositásla. \/ag),on
\/ag)/ vagyolli éttékűjog átadására. valanlillt
koncesszióba adást,a vonatkozó szerződések
trregnevezése (típusa), tárg,a, a szerződést kötő
felek treve. a szerződés értéke.határozott iclöre
kötön szerződés esetében anrrak időtartarrra.
valarnirrt az ernlített adatok változásai. a
tretnzetbiztonsági. illetve horrvédelrn i érdekkel
közvetlenül összefuggő beszerzések adatai. és a
rrrirrősített adatok kivételével

lJ

egl,edéverrte

arclr ír,uttlbatr tai,tásár,ai

,A.
I

dörrtés negllozata]át

A közzétételt kör,ető

5 évig

kör,ető lratvanadik napig

I

A döntés lxeghozatalát
kijvetö hatvarradik napig

A kijzzétételtkör,ető ) evl o-i

A szerződés éttékealatt

a szerződés tárey,áérr
- általános forgalrni adó nélkül szárnítoft ellerrszoleáltatást kell érterri. ingyerres ügylet
esetén a \/ag),o1,1 piaci vagy könl,r, 52.,,1,l'i énéke

kikötött

közül

a nlagasabb összeget

kell fieyelerrrbe venlti.

Az időszakorrként visszatérő - egy ér,néllrosszabb
időtartaInra kötött - szerződéseknél az érték
kiszárnitásakor az ellenszolgáltatás eg1, évre
szánlított összegét kell alapul venni, Az egy
költségvetési évberr ueyanazon szerződő fellel
kötöft azonos tárgyú szerződések értékétee),be

kell szárnítani
5,

6,

7.

8.

A koncesszióról szóló törr,érr},berr rneghatározott
rrl,ilvános adatok (pál;,ázati kiírások, páll,ázók
adatai. az elbírálásról készített entlékeztetök.
g_4§ilzat eredrnén) e)
A közfeladatot ellátó szerv által neIn alapfeladatai
ellátására (igy különösen egyesület tárnogatására.
foglalkoztatottai szakrnai és tnunkavállalói érdekképviseleti szervei szátnára, foglalkoaatottjai.
ellátottjai oktatási, kulturális. szociális és
spofitevékenységetsegítő szervezet tánrosatására.
alapítván5,qft által ellátott feladatokkai összefiiggő
ki l'izetésre) fordított. önni l l ió forintot rneglralad ó
kifizetések
Az Európai Unió tárnoeatásával nlegvalósuló
fej lesZések leírása. az azokra vonatkozó
szerződések
Közbeszerzési irrforrrrációk (él,es terv. összegzés
az aiánlatok elbírálásáról, a Inegkötött
szerződésekről)
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Negl,e dévente

Neg;,edér,ente

A külön jogszabáll,barr
rneghatározott ideig, de
Iegalább 1 évig
arclrívulnban tanásával
A külön jogszabálybarr
nreglratározott ideig. de
legalább 1 évig
arclrívutrrbarr tartásár,al

\egt,edér,etrte

Legalább

l

évig

archír,utnban tartásával
Negl,edérlente

Legalább 1 ét,ig
arclrír,ulnban tartásával

