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SZABALYZAT

n rÖzÉnnnxu ADAToK MEGISMnnÉsÉnn rnÁNyul'ó xÉnnlMEK
INrÉzÉsÉNEK, rovÁnnÁ

.t ro rn r'BzonN rcÖ zzÉrnrNo Ő ADAT oK NyrlvÁNo s sÁcn'q.
Ho Z AT Ar,ÁN,q.r nrNo.rnnor,

Az információs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról sző|ő 20|1. évi CXII.
t<irvény 30. $ (6) bekezdés, valamint az á||atlhaztartásról szóló törvény végrehajtásárő|
szőIő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. $ (2) bekezdés h) pontjrínak előínísai a|apján
a Dunaújvarosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél (továbbiakban: GESZ) a közérdekű adatok
megismerésére iriínyuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően kozzéteendő adatok
nyilvánosságrahozata|ánakrendjeaza|ábbiak'bankerülmeghatánozásra.

l. A szabá|yzat célja

A szabá|yzat cé|ja, hogy meghatétozza a k<izórdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek intézésének-, továbbá a kötelezően közzéteendó adatok nyilvánossásra
hozata|énakrendjét.

2. Aszabá|yzathatáiya

E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a GESZ, valamint a gazdaságí
szervezettel nem rendelkező következő költségvetési szerveknek' mint Bartók
Kamaraszínhán és MiÍvészetek }Já.r;a, Egészségmegőrzési Központo Intercisa
Múzeumo József Attila Könyvtár Dunaújváros, továbbá az Útkeresés Segítő
Szolgálat (továbbiakban: ktiltségvetési szervek)

kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvanos adatok, valamint
koza|ka|mazottainak, munkavállalóinak közérdekből nyilvrínos adata
(továbbiakban együtt: közérdekű adat) igénylésénél, tov ábbá
hatásköre és illetékessége szerint kezelésében á||ő közérdekű adatok
kőzzétételLénéI^.

3. Értelmező rendelkezések

E szabáIyzat alka|mazása során:

érintett: brírmely meghatfuozot., személyes adat a|apján azonosított vagy -
közvetlenül vagy közvetve _ azonosítható természetes személy.

személyes adatz az érintettel kapcsolatbahozhatő adat_ különösen az étintettneve,
azonosító jele, valamint egy vagy több ftzikai, fizio|őgiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismert _, va|amint az abból
levonható' az éintettre vonatkozó k<jvetkeáetés.

3. ktizérdekű adat: az állami vagy helyi önkormiínyzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó Szerv vagy személy
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kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatrának ellátásával
összefi'iggésben keletkezet,, a személyes adat fogalma a|á nem eső, bármilyen
módon vagy formában rogzített informáciő vagy ismeret, ftiggetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, igy különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabáIyoző jogszabályokra, valamift a gazdáIkodasra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.

közérdekből nyi|vános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartoző minden
olyan adat, amelynek nyilviínosságra hozatalát, megismerhetőségét vw
hozzáférhetővé tételét ttirvénv közérdekből elrendeli.

adatkeze|ői az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatfuozza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznrílt eszköa)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, YIEY az adatfeldolgozőval
végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljrárástól fiiggetlentil az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így ktilön<isen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rcndszerezése, taroliása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítasa, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zároIása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásanak megakadályozása,
fenykép., hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonositásfua
alkalmas fizikai jellemzők (pl. 

"jj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

rögzitése;

7. nyilvánosságrahozata|z az adat barki számára történő hozzáférhetővé tétele.

8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;

9, adatállomány: az egy nyilvríntartásban kezelt adatok összessége;

10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggelnem rendelkező szewezet, aki vagy amely nem ÍLzonos az érintettel,
az adatkezelővel vagy az adatfe|dolgozóval;

11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem refidelkezo szewezet, aki vagy amely szerződés a|apján _ beleértve a
j o gszabríly alapj.án kötött szer ző dést i s _ adatok feldol gozá sát v é gzi;

|2. adatfele|ős: az a közfeladatot ellátó szeÍv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közórdekű adatot előállította. illetve amelynek a működése sorátn ez az
adat keletkezett.
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l3. adatköz|ő: az aktjzfeIadatot ellátó szerv) amely _ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot _ az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

4. Aközérdekű adatok megismerésének általános szabályai

Az á||ani vagy helyi önkormányzati feladatok, valamint jogszabályban meghatározotl
egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a
kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot _ a20|1. évi CXII.
törvényben meghatfuozott kivételekkel - erre iranyuló igény a|apján bárki
megismerhesse.

A közérdekű adatok megismerésének általanos szabá|yút a2aII, évi CXII. torvény 26.
-27. $-afigzrti.

5. A ktizérdekű adatok, valamint a kiizérdekből nyilvános adatok megismerésére
irányuló igény (továbbiakban: igény) és intézése

5.1. Az igény benyújtása:

A közérdekű' valamint a közérdekbőlnyilvános adat megismerése iránt
szőban,
írásban vagy
elektronikus úton

bárki igényt nyújthat be.

A 2011. évi CXII. törvény 28. $ (1) bekezdésében foglaltak a|apjan a közérdekből
nyilvrínos adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
rendelkezé s eket kell a|ka|mazni.

5.2. Az igény benyújtásának helye és módja

5.2.1. Sujbeli igények benyújtdsa

személyesen: a költségvetési szervek székhelyén, ügyfelfogadási időben.

5. 2. 2. Írós b eli ig ények b eny újtds a

a.) személyesen: a költségvetési szervek székhelyén benyújtva,
b.) postai úton: a költségvetési szervek vezetőinek címzet1 levélben,
c.) elektronikus úton: a költségvetési szervek e-mail címére küldött levélben

Az igény|ő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó
írásbeli igényét benyújthatj a

az áIta|a írt igénylési formában, v agy
a költségvetési szervek által e célra rendszeresített igénybejelentő lapon (1.
me1léklet)
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5.3. A benyújtott igények teljesítése

5.3.1. A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére iriínyuló igények
telj esítéséről a költségvetési szervek v ezetői gondoskodnak.

5.3.2. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
azígény|ő szőbankéri a váLaszt, illetve az számárakielégítő,
az igénye|t adat a költségvetési szervek honlapjrán vagy más módon
j ogszerííen mrír nyilvtánosságra került,
az igénye|t adat a költségvetési szervek munkatársainak nevére,beosztásáta,
hivatali elérhetősé$ére vonatkozik,
az igény a költségvetési szervek eljarásríra, hatáskörére, az alkalmazott
jogszabályokravonatkozőáItúánostájékoztatássalteljesíthető.

Amennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszoIható meg az
igénylésről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy
igényének teljesítésére írásban kerül sor.

A telefonon érkező, a közérdekíí adat, közérdekből nyilvános
irrínyuló igényekkel kapcsolatos hívásokat a feladatkör szerint
szervezeti egység vezetőjéhez
kapcsolni.

vagy a költségvetési szervek

adat közlésére
illetékes belső

vezetőihez kell
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5.3.3. Az adatigénylésnek kozérthető formában és _ amennyiben eá az adatot kezelő
közfeladatot e|Iátő szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes _ az igény|ő
á|tal kívént technikai eszkozze|, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot
korábban mar elekÍronikus formában nyilvánosságra hoáuk, azigény teljesíthető az
adatot tarta|maző nyilváno s forrás me gj elö lésével is.

5.3.4. A közérdekű adat, közérdekből nyilviínos adat megismerésére irrínyuló igénynek a
tudomásra jutást követő _ legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül
eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani ana való hivatkozással, hogy
annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

5.3.5. Az igény teljesítésének megtagadásríról, annak indokaival, valamint az igénylőt e
törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való té$ékoztatással egyiitt, 8
napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte -
elektronikus levélben értesíteni keII az igénylőt. Az értesítésben tájékoztatnikel| az
igénylőt arról, hogy _ azigényének nem teljesítése miatt _ bírósághoz fordulhat.

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairő|' az adatkezelő
nyilvántartást lezet, és az abban foglaltakról minden évben januar 31-éig
tájékoztatjaaNemzetiAdatvédelmiésInformáciőszabadságHatóságot.

A nyilvantartís vezetése és a tájékoztatő hatándőre történő elküldése: gazdasági
v ezető illetve a gazdasági ko ordinátorok feladat át képezi.



5.3.6. A közérdekű adat, kozérdekből nyilvános adat megismerése irránti igény teljesítése
nem tagadható meg azétt, mert a nem mawar nyelvÍi igénylő az ígényét
anyanyelvén vagy az á|ta| értett más nyelven fogalmazzameg.

5.3.7. Az adatokattarta|maző dokumentumokról vagy dokumentumrésztőI, annak tarolási
módjától fiiggetlenü| az igénylő másolatot kaphat. A másolat elkészítése annak a
szewezeti egységnek a fe|adata. ahol az adatokat tarta|mazó dokumentumot
taroljrák.

5..'.8. A másolat készítéséért _ legfeljebb az azza| kapcsolatban felmeriilt költség
mértékéig terjedően _ számviteli politika részeként elkészített önköltségszámítás
rendjére vonatkozó.szabáiyzatban foglaltak szerint költségtérítést állapítunk meg,
melynek összegéről azigénylőtazigény teljesítését mege|őzőentájékoztatni kell.

A költségtérítéssel kapcsolatos sziímla (egyszenisített szátm|a) kibocsátása a
pénzügyi ngyintéző illetve a gazdasági koordinátorok feladata.

5.3.9. Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyrő| az igénylő másolatot
igényelt, jelentős terjedelmű, a másolati igényt a költségtérítésnek az igény|ő á|tali
megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként
igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a
költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést
nem igénylő lehetőségeirő| az igénylőt az igény kézhezxételét követő 8 napon belül
táqékoztatni kell.

5.3.10. Ha aközérdekű adatot tarta|mazó dokumentum az igény|ő által meg nem ismerhető
adatot tarta|maz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell
tenni.

5.3.11. A közérdekű adatigénylésre adott vá|asz kiadmanyozására a költségvetési szervek
vezetőijogosultak.

6. A közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiiltségtérítés
megállapításának szabályaÍ

összege

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2O||. évi
CXII. törvény 29. $ (3) bekezdése a|apján: ,,Az adatotkeze|ő közfeladatot eIIátő szerv a
másolat készítéséért _ az azzaI kapcsolatban felmerült költségek mértékéig terjedően _
költségtérítést állapíthat ffiog, mely összegről az igénylőt az igény teljesítését
me gelőzQen ta1 ékoztatni kell.

A költségtérítés összegét a követke zők szeintkell megállapítani:
a.) adatok másolatra törtónő előkészítése:

a.a.) a másolását
munkaórája:

vegzo
.. . .  óra

személy(ek)nek a feladat elvégzésére fordított
x a közalka|mazoIt egy őrétra eső illetményének

összegével (............. Ft/munkaóra) : Ft.
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a.b.) az a.a.) pontban kiszámolt illetmény után ftzetendő ( ... .... % szociális
hozzájáru|ási adő., valamint % munkaerő-piaci) jrírulék

Ft

a.c.) a.a.) + a.b.) összesen: ... .... Ft

b.) a másolás költsége:

másolt oldalak száma: . . .. ... db

oldalanként ftzetendő összeg: ... Ft/oldal (itt meg kell hatrírozni, hogy
milyen összeget kíván a költségvetési szerv érvényesíteni)

a másolásért ftzetendő összes: .. .... Ft

c.) költségtérítés összesen:

c.a.) adatok másolásra történő előkészítése: .. . . ..... Ft

c.b.) másolás költsége:

Összesen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ft

Ft

6.1.

Az adatok másolásához sztikséges időráfordítást a gazdasági vezetó illetve a gazdasági
koordinátorok igazolj ak le.

A költségtérítés összegét a jelen szabá|yzat 3. mellékletétképező,,Elszámoló ív''-en kell
megállapítani.
Az e|őzőek szerint kiszámított költségtérítést az adatok előállítása után, de azoknak a
kérelmező részére történő átadása előtt, készpénzftzetési szám|aa|apjankell megfizetni.

6. Adatvédelmi előírások

6.2.

A k<lltségvetési szervek á|tal kozzétett adatok megismerését regisrtráciőhoz,
szemé|yazonosító adatok közléséhez nem lehet kötni. Az elektronikusan közzétett
közérdekií adatokhoz történő hozzáférés biáosításríhoz szemé|yes adat csak annyiban
kezelhető, amennyiben az tec|tnikailag elengedhetetlenül sztikséges; a személyes
adatokat ezt követően haladéktalanul törtilni kell.

Igénylés alapján történő adatszo|gáItatás esetén az adatígénylő személyazonosító
adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az ígény teljesítéséhez _ beIeérMe az
esetleges költségek megfizetését is elengedhetetlenül szükséges. Az igény
teljesítését' illetőleg a ktiltségek megfizetését követően az igénylő személyes
adatait haladéktalanul tiirölni kelt.

A személyes adatok törlése érdekében a közérdekű adatok igénybejelentő
nyomtatványán (1.. melléklet) kül<in rész szo|gá| a személyes adatok rögzttésére. Az
adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a - személyes adatokat tartalmaző _
részt le kell választani a nyomtatványról és gondoskodni kell annak
megsemmisítéséről.



7, A kőzétdekű adat ok kőzzétételének rendje

7,|. A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartoző ügyekben - így különtisen az állami
és tinkormányzati költségvetésre é1 annak végrehajtás ára, az állami és önkorm ényzati
vagyon kezelésére, a kijzpénzek felhaszná|ására és az erre kötött szerződésekte, a
piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy
kizrírólagos jogok biztosításéra vonatkozóan - köteies elősegíteni és biztosítani a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

7.2. Az információs önrendelkezési jogró| és az információszabadságrő| szőIő 200I. évi
CXII. ttirvény (tv.) alapján kötelezően kozzéteendő közérdekű adatokat internetes
honlapon, digitális formában, brírki szrímára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesÍés és -torzulás nélkül kimásolható
módon, a betekintés, a letciltés, a nyomtatás, a kimásolás és aha|őzati adatátvitel
szempontjából is díjmentesen ke||hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus
közzététe|), A kijzzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem
köthető.

7.3.A tv. 37. $ szerintikozzétételi listakon meghatrírozott adatut
szerv saját honlapjrín _ha a törvény másként nem rendelkezik
szerint (közzétételi lista) ko zzéte szi.

A kijzzététe|i listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos
kozzététe|érő|,_ abban aZ esetben, ha az adatfelelős a kazzéteendő adatokat
adatkazlőnek tovóbbítja - az adatközlőnek való megküldéséről a gazdasági vezető
illetve a gazdasági koordinátorok gondoskodnak.

7.4.A tv.37. $-barr meg}tatározott általíínos kőzzétételi lista jelen szabá|yzafxk 2.
mellékletét képezi.

7.5. A tv. 35. $ (4) bekezdése alapjan az elektronikusan kozzétettadatok _ ha a
más jogszabály eltérően nem rendelkezik _ a honlapról nem távolíthatók el.
megszűnése esetén aközzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

A jelen szabá|yzatz0l6.június l. napjától lép hatályba, és akorábbi, (2015. október 1-től)
hatályo s szab á|y zat hatá|y át ve szti.

Dunaújvaro s, 2016. május 3 1.

a kcizfeladatot e||átő
_ atv. l. melléklete

tv. vagy
A szerv
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1. melléklet
KÖItség:letési szerv

IGÉNYBEJELENTŐ LAP
közérdekű adat megismeréséhez

Az igényelt közérdekű adat meghat átozása, leírása:

A közérdekű adat igénylésével kapcsolatos egyéb információk (!-ba tett x jellel kérjük az
igényt jelezni.)

A közérdekű adatokat

! személyesen, csak az adatok megtekintésével kívánom megismerni

! személyeseÍI, az adatok megtekintésével kívánom megismerni és másolatot is kérek,

! csak másolat formájában igénylem és a másolat

! papír a|apű legyen

! számítógépes adathordoző legyen

I floppy legyen

n CD legyen

! PenDrive legyen (kérelmező által biaosított)

! elektronikus levél legyen
A másolatot (papír és számítógépes adathordoző esetén)

! személyesen kívánom átveruri

! postai úton kérem.

Eszrevételek, felj egyzések az adatközléssel kapcsolatban:
a) Adatkérés időpontja:
b) Adatközlés időpontja:
c) Adat előkészítő megnevezése:
d) A felmerült költség összege:
e) Elutasítás esetén az e|utasítás oka:

- l I nem lett teljesítve. Az adatszolgáltatást követően ezt a részt le kell vágni és meg kell
J

semmisíteni!

t-a
I Személyes adatok:.| .  

Név: .  . . . . . . .

-l Levelezési cím: .
Ir-

J 'elefonszám: ...... .. '  E-mailcím: ..

I
1
I
i

-j



I. melléklet a 20] ]. évi CXII. tÓrvénvhez

Átrlt-,ÍNos rozzÉrÉ TELI LIs TA

I. Szervezeti, szemé|yzeti adatok

2.melléklet

Adat Frissítés Megőrzés
I A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve'

székhelye, postai címe, telefon- és telefaxsziíma,
elektronikus levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elértretőségei

A változásokat követően
azonnal

Az e|i5 ző áillap ot törlendő

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szerv ezeti egységek feladatai

A változásokat követően
azonnal

Az e|őző állapot törlendő

5. A közfeladatot ellátó szerv vezetóinek és az egyes
szewezeti egységek vezetőinek neve, beosztása.
elérhetősége (telefon- és telefaxsziíma.
elektronikus levélcíme)

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

4. A szewezeten beliil illetékes ügyfelkapcsolati
vezető neve, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elekhonikus levélcíme) és az
tigyfélfogadási rend

A változásokat követően
azowral

Az előző állapot törlendő

5. TestÍileti szerv esetén a testi.ilet |étszáma,
összetétele, tagiainak neve, beosztása, elérhetősége

.A változásokat követően
azowral

Az e|őző állapot törlendő

6. A közfeladatot ellátó szerv irányitása, felügyelete
vagy e|lenórzése alatt á||ó, vagy alrárendeltségében
miiködő más közfeladatot ellátó szervek
megn'evezése, és 1. pontban megJlatározott adatai

A változásokat követően
azonnal

Azelőző állapot l évig
archívumban tartásáv a|

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában
álló, illetve részvételével miiködő gazdákodő
szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxsziáma, elektronikus
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének
neve, a közfeladatot e||6tó szerv részesedésének
mértéke

A változásokat követően
azomal

Az e|őző állapot 1 évig
archívumban tarÍásáv a|

8. A közfeladatot ellátó szew á|ta|alapított
köza|apítványokneve'székhelye'elérhetősége
(postai címe, telefon- és telefaxsziíma, elektronikus
levélcíme), alapitő okirata, kezelő szervének tag|ai

A változásokat követően
azomal

Aze|őz(5 állapot 1 évig
archívumban furtásával

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított
költségvetési szerv neve' székhelye, a költségvetési
szeryet alapító jogszabály megjelölése, illetve az
azt a|apitóhatírozat, a költségvetési szerv alapító
okirata, vezetője, honlapjrának elérhetősége,
miiködési engedélye

A változásokat követően
azonnal

Aze|őző állapot l évig
archívumban tartásáv a|

10. A közfeladatgt ellátó szew á|ta|alapított lapok
neve' a szerkesáőség és kiadó neve és címe,
valamint a főszerkesáő neve

A változásokat követően
azonnal

Aze|őző állapot 1 évig
archívumban tarIásáv a|
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II. Tevékenységre, működésre vonatko ző adatok

l l A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírá|ásara jogosult
szervnek, errnek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló
szervnek az l. pontban meghatarozott adatai

A változásokat követően
azowral

Az e|óző állapot l évig
archívumban tartásáv a|

Adat Frissítés Megőrzés
I A közfeladatot ellátó szerv fe|adatát' hatáskörét és

alaptevékenységét meghatároző, a szerwe
vonatkozó alapvető jogszabá|yok, közjogi
szervezetszabá|y ozó eszközök, valamint a
szewezeli és működési szabá|yzat vagy ügyrend,
az adatvédelmi és adatbiáonsági szabá|yzat
hatálvos és telies szövege

A változásokat követően
azonnal

Azelóző állapot 1 évig
archívumban tartásáv a|

2, Az országos illetékességű szervek, valamint a
főviárosi és megyei kormányhivatal esetében a
közfeladatot ellátó szerv feladatiíról,
tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol
nyelven

A változásokat követően
azonnal

Az e|őzó állapot törlendő

3. A helyi önkormiínyzat önként vállalt feladatai Negyedévente Aze|őzó állapot 1 évig
archívumban tartásáv a|

4. A||amigazgatási, önkormiírry zati, és egy éb
hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatiískörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának áÍnlhánása
esetén a ténylegesen eljáró szerv megrrevezése,
illetékességi területe' az igylntézéshez sziikséges
dokumentumok, okmiínyok' eljárási illetékek
(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatírozása,
alapvető eljárási szabályok, az eljérást megindÍto
irat benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ngyntézés hataridej e
(elintézési, fellebbezési hatándó), az ügyek
tntézését segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
hasmált letölthető formanyomtatv ány ok, az
igénybe vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglal ás, az igytipus okhoz kapc s olódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az igyfe|et
megillető jogokról és azigyfe|et terhelő
kötelezettséselüől

A változásokat követően
azowral

Az e|őzó állapot törlendő

5. A közfeladatot ellátó szew á|ta| nyújtott vagy
költsé gveté séből furans zíro zoít közszo|gáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
i génybevételének rendj e, a közszo|gá|tatásért
Íizetendő díj mértéke, az abból adott
kedvezrnénvek

A változásokat követően
azonnal

Azelőző állapot l évig
archívumban tartásával
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6. A közfeladatot ellátó szerv álta| fenntartott
adatbázisok, illetve nyilviántartások lelrő adatai
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitoltendő kérdőív).
az adatv é delmi ny i|v ántartásba bej e lentendő
nyilvrántartásoknak az e törvény szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot el|átó szew á|ta| -
alaptevékenysége keretében - gyríjtött és
feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés mődja, a
másolatkészítés költsései

A változásokat követően
azonnal

Azelőző állapot l évig
archívumban tartásáv a|

A közfeladatot ellátó szerv nyilviínos
kiadványainak címe, témája, ahozzáférés módja, a
kiadvríny ingyenessége, illetve a költségtérítés
mértéke

Negyedévente Aze|őző állapot l évig
archívumbarr tartásáv a|

8. A testiileti szerv döntései előkészítésének rendje,
az állampolgiíri közreműködés (véleményezés)
módja, eljárási szabá|yai, a testiileti szerv
üléseinek helye, ideje, továbbányilviínossága'
döntései' ülésének jegyzőkönyvei, illetve
ös sze fo glalói ; a te sti.ileti szerv szav azásának
adatai, ha ezt i osszabály nem kor|átozza

A változásokat követően
azonnal

Aze|iiző állapot l évig
archíwmban taÍtásáva|

9. A ttirvény alap1án közzéteendő
j ogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a he$i önkormiírryzat képviselő.
testiiletének nyilvrírros ülésére benyújtott
előteriesáések a benyúitás időpontiától

Törvény eltérő
rendelkezése hiányában a
benyujtás időpontját
követően azonna|

Aze|őző állapot l évig
archívumban tartásáv a|

10. A közfeladatot ellátó szew á|ta|ki3zzétett
hirdetménvek. közleménvek

Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban tartásáv a|

l l Aközfeladatotellátószervá|ta|kilrtpá|yazatok
szakmai leírása. azok eredménvei és indokolású

Folyamatosan Aze|őző állapot 1 évig
archívumban taÍtásáN al

t2. A közfeladatot ellátó szenmél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nvilvános mesállaoításai

A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul

Az e|őző állapot 1 évig
archívumban tartásáv a|

13. A közérdekíÍ adatok megismerésére irrínyuló
igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti
erység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelős, vagy az információs
ioeokkal foelalkozó személy neve

Negyedévente Az előző állapot törlendő

t4. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisáikai
adatgrííjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente Az előző állapot 1 évig
archívumb an tartásáv a|

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszo|gá|tatás adott szervTe
vonatkozó adatai

Negyedévente Azelőző állapot l évig
archívumban tartásáv a|

16. Azon közérdektí adatok haszrosításiíra irrínyuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az e$tik szerzi5dő fél

Negyedévente Aze|őző állapot l évig
archívumban l'artáseval

t7. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdek{Í adatok felhaszrrálásara, hasznosítására
vonatkozó általiános szerződési feltételek

A változásokat követően
azonnal

Az e|t5zi| állapot 1 évig
archívumban tartásáv a|

18. A közfeladatot ellátó szervTe vonatkozó kiilönös
és egyedi közzétételi lista

A változásokat követően
azonral

Az e|őző állapot törlendő

t9. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő' a
közadatok újrahaszrosításáról szóló törvény
szerinti újrahasznosítás cé|j6ra elérhető közadatok
listája, valamint azok rendelkezésre álló
formátuma

A' vá|tozást követő l 5 napon
belül

Az e|őző állapot 1 évig
archívumban tartásáv al



20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosításiára
vonatkozó általiános szerződési feltételek
elektronikusan szerkesáhető v á|tozata

\ változást követő 15 napon
rclül

Az e|őzó állapot törlendő

2r. a 19. sor szerinti közadatok újrahasmosítás
céljából történő rendelkezésre bocsátásért
fizetendő díiak általrános iesvzéke

\ változtíst követő 15 napon
rclül

\z e|őző állapot törlendő

22. A közadatok újrahasznosítasáról szóló törvény
szerinti i osorvoslati tái ékoztatás

{' változást követő 15 napon
rclül

\,z e|óző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv á|ta| megkötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint kötött kiziáÍólagos jogot biztosító
megállapodás ok szerződő feleinek megjelölése, a
kizárólagosság időtartamának, tÍr gy ának, valaminl
a megállapodás egyéb lényeges elemeinek
mesielö|ése

{. változást követő 15 napon
rclül

\z előzo állapot törlendő

III. G azdátlkodási adatok

Adat Frissítés Megőrzés
I A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,

sziírnviteli törvény szerint beszámolója vary éves
költséevetés beszríLmolói a

A változásokat követően
azonnal

Aközzététe|tkövető 10
éüg

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoáatottak
|étszámőraésszemélyi juttatásairavonatkozó
összesített adatok. illetve összesíWe a vezetők és
vezető tisztségviselők illetrrrénye, munkabére, és
rendszeres juttaüísai, valamint költségtérfitése, az
egyébaka|mazottaknaknyujtott juttaüásokfajtája
és mértéke összesíWe

Neryedévente A kiilön jogszabályban
meghaüírozott ideig, de
legalább l évig
archívumban tartásával

3. A közfeladatot ellátó szerv ő|ta| nyíjtott, az
á||an.hálztaÍtásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások kedvezrnényezettjeinek
nevére, a trírnogaüís cé|jára, összegére, továbbá a
trímogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok, kivéve, ha aközzététel előtt a
költségvetési támogatást visszavonjiík vagy arrő| a
kedvezrnénvezett lemond

A döntés meltozatalít
követő hatvanadik napig

Aközzététe|t követő 5 évie

4. Azá||anháztartáspénzeszközeifelhaszrálásáva|,
az á||anháztntÁshoz tartoző varyonnal történő
gazdálkodrással Összefiiggő, öfrnillió forintot elérő
vagy azt meghaladó értékií árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhaszrosítasra, varyon
vary vagyoni értékÍí jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megn'evezése (típusa), tárga, a szerződést kötő
felek neve' aszerződés értéke, hatiírozott időre
kötött szerződés esetében annak időtartama,
valamint az emllls'lt adatokvá|tozésai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefiiggő beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével

A döntés me$ozatalát
követő hatvanadik napig

A közzétete|t követő 5 évig
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A szerződés értéke alatt aszerződéstárgyáért
kikötött - általiános forgalmi adó nélkiil sziímított -
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet
esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
köziil a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az idószakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamr a kötött - szerződésekn é| az érték
kisziámításakor az e||enszo|gá|tatás egy éwe
számított összegét kell alapul venni' Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerződő fellel
kötött azonos tárgyÚ szerződések értékét egybe
kell sziámítarri

5. A koncesszióról szóló törvényben meglatározott
nyilvánosadatok(pá|yázatikiírások,pá|yázók
adatai,aze|bkálásrőlkészítettemlékeáetők.
pá|yázat eredménye)

Neryedévente A kiilön jogszabá|yban
meghatarozott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásáv a|

6. A közfeladatot ellátó szew á|ta|nem alapfeladatai
e||átásar a (így kiilönösen egyesület t6mo gatásár a,
foglalkoztatottai szakrnai és munkavállalói érdek-
képviseletiszerveiszétméra,f og|akoztatott1ai,
ellátottj ai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet se gítő szerv ezet támo gatásár a,
alapítviányok által ellátott feladatokkal összefuggő
kiÍizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések

Neryedévente A kiilön jogszabá|yban
meghatiírozott ideig, de
legalább l évig
archívumban tartasáv al

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fej lesztések leír ása, az azok a vonatkozó
szerződések

Negyedévente Legalább l évig
archívumban tartásáv al

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés
az ajónlatok elbírálásríról, a megkötött
szerződésekől)

Negyedévente Legalább l évig
archívumban tartásáv a|

r-
l

r-
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Kaltségvetési szerv 3. sz. melléklet

ELsZÁMoló Ív
a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó

költségtérítéshez

Közérdekű adat megismerésére irrányuló kérelem benyujtója:

Kért közérdekií adat l'artalma:

SzámIaza^sicím: ..
Az adatok meghatározoÍt szempontok szerinti előá||ítésát, csoportosítasát végző
személy(ek) : ......

Költségtérítés összege :

1.) Az adatokmásolásiára fordítou munkaóra: .. őra

2.) Egy &áraeső illetrnény: ...... Ft

3.) Megtérítendő illetmény összege: .... Ft

4.) .....%szociálishozzájarulas(3.pontut,ín) ...... Ft

5.) .....% munkaerő piaci jarulék (3. pont utrán) ................. Ft

6.) Összesen (3+4+5) . ........ Ft

7.) Másolt oldalak szálma:....... '.. db

8.) oIdalanként fizetendő összeg: . . .. ... Ft/oldal

9.) Másolásért fizetendő összeg: ............ ... Ft

10.) Költségtérítés iisszesen (6+9): ............... Ft

Az adatok meghaüírozott szempontok szerinti előríllítrísát, csoportosítását végző
személy(ek) munkaidő r áfot dítását i gazolom.

. . . .201.

a|áirás
A költségtérítés összegét kiszrímította:

. . ' r1. . . . . ,  201. . .- . . . .

alurás

Amennyiben több, kÍilönbözö illeürrénnyel foglalkoztatott személy végezte azadatokmásoliísát, iryy az
elszámoló ívet személyenként kell elkészíteni.
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