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rijzzÉ:rÉľnr,r n s puľĺ,rxÁr,Ásr szłľÁ LY ZAT

ĺrcözú:nnnrÚADAToKl<ÖzzÉ:rÉrnr-,rroľnr,nznľľsÉcrcľľr
TELJESÍľnsÉnol

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében,,Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint
a k<jzérdekű adatok megismeľéséhez és terjesztéséhez".

A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő alapvető ľendelkezéseket az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrő| szőlő 20l|.évi CXII' törvény (a továbbiakban:
Infotv.) szabályozza.

Az Infotv.-ben foglaltak végrehajtásnak támogatása, a közügyék átláthatősága a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhezfíiződőjog érvényesítése érdekében, az Infotv., a közérdekrĺ
adatok elektronikus kozzétételére, az egységes közadatkezelo rendszerľe, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegľációra vonatkozó részletes szabályokľól szóló 305/2005.(XL Ż5.) Korm. rendelet,
illetve akózzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szőlő l8lŻ005. (XII.
Ż7.) IÍINI rendelet, valamint a kapcsolódő ágazatijogszabályokban foglaltak alapján a közérdekű és kozéľdekbol
nyi|vános adatok kozzétételének, helyesbítésének, frissítésének és eltávolításának szabályait, illetve az e feladatok
ellátásával kapcsolatos munkakĺjroket' továbbá a munkakorök közötti együttműködés rendjét az alábbiKozzététęli
és Publikálási Szabźiyzatban (a továbbiakban: Szabályzat) határozom meg.

I.

Ár,ľłr,ÁNos nÉsz

1. A SZAgĺĺvztT CELJA
1. A jelen szabá|yzat célja annak rögzítse, hoą a szabályzathatáĺlya alátartoző szervek miként tesznek eleget

a preamb ulumban fo glaltak szeľinti közzétételi köte lezettsé gi'iknek.
2. Ennek keretében meghatározza a közzéteendő közérdekĹi és közérdekbol nyilvános adatok, valamint az

ágazati j o gszab ály i köte l e zetts é gek s zeri nti köZzététel

formai és tartalmi követelményeit;
a publikálás folyamatát és annak felelősségi rendjét;

valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló adatszolgáltatási igények rendjét.

2. AsZAnnĺvzĺT HATÁLYA
1. A szabáIyzat szervi hatźilya kiteťed

B áý a Közsé g Önkormány zatár a (a tov ább iakban : Önkorm ány zat),

Bátyai Polgármesteri Hivatalľa (a továbbiakban: Hivatal),
Horvát Nemzetiségi onkormán yzat BáĘ a,

Báý ai Roma Nemzeti ségi Önkoľmányzat,
Báýai Óvoda,
Báýa Kozség Egészségügyi és Szociális Intézménye

(a tov ább i akban : ö nkorm ány zati szew ezetęk) kozéľdekű adatainak keze lé séľe
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2. A szabźiyzat személyi hattúya kiteťed az önkormányzatí szervezetek tisztségviselőire, munkavállalóira,
illetve a hivatali eljarásban rész|vevő egyéb kĺizremtíködokre (szerződéses jogviszonyban állókra)
egyaránt.

3. A szabźilyzat tárgyi hatálya kiteťed az önkormányzati szervezetek tevékenységeivel összefiiggo,
míĺködésük során keletkező' illetőlega jogszabály által kozzéteendő közérdekű és közérdekbol nyilvános
adatok kĺirére.

4. A szabá|yzat rendelkezései nem alkalmazhatóak a jogszabály által védett adatokra (különösen: személyes
adat, minősített adat, kĺilonleges adat, uzleti titok).

3. A SZAgAĺyzĺT JoGsZAľÁr,yr ns ncynľ ronnÁsłr
Aszabályzat különösen azalábbi jogszabźilyi és egyéb foľrásokon alapul:

2OII. évi CXII. töľvény aziĺfotmźĺciós önľendelkezés'i jogról és az informáciőszabadságról;
30512005. (xII. 25.) Kormányrendelet a közéľdekű adatok elektronikuskozzétételére, az egységes
közadatkęreső rendszerre' valamint a központi jegyzék ađattartalmára' az adatintegráciőra
vonatkozó részletes szabályokĺól ;

I8l2005. (XII. 27.) IHM rendelet aközzétételi listákon szereplo adatok ktlzzétételéhez szükséges
kozzététe|i mintakľó l.

ł. Énľn LnĺEZo RENDELKEZÉ SEK
1. Közéľdekű adat'. az Infotv. 3 $. 5.pontja alap1ánaz állami vagy helyi önkoľmányzati feladatot, valamint

jogszabályban meghatározott egyéb kĺjzfeladatot ellátó Szerv Vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy kcizfeladatának ellátásával összefiiggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formábanrogzitett információ vagy ismeľet' függetlenĺ'il kezelésének módjától, önálló
vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességéľe is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a műkĺjdést
szabáiyoző jogszabályokra, valamint a gazdźikődásra, a megkötött szerzodésekre vonatkozó adat.

Ż. Ktizéľdekből nyilvános adat: a kĺjzérdekiĺ'ulut ĺogut.a alá nem tartoző minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát megismerhetőségét vagy hozzáférhetové tételét törvény közérdekből elrendeli. Az
Infotv. 26. $ (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat: a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköľe' munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
eloírja.

3 . Taľtalomfelelős : az önkoľmányz ati szerv ezet v ezetője

4. Taľta|omközlő'. az a közfeladatot ellátó szer, amely _ ha az adatfelelős nem maga teszi kozzé az adatot _ az
adatfelelős által hozzá elj uttatott adatait honlapon közzéteszi.

5. Elektronĺkus kiizzététel: a kötelezően közzéteendő közéľdekiĺ adatoknak internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül' koľlátozástól mentesen' kinyomtatható és részleteiben is
adatvęsztés - és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a
hálőzati adatátvitel szempontjából is díjmentesen torténőhozzźférhetővé tétele.

6. Általános kőzzétételi lista: az [nfotv. 1' sz. melléklete' amely meghatározza az elektronikus kozzétételi
kötelezettség korébe tartoző adatokat.

7. Küliinös közzétételi lista: jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan
me gh attr ozhat e gyéb kö zzétęendő adato kat.
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8. Egyedi közzétételi lista: kozzétételre kötelezett szerv vezetóje a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) véleményének kikéľésével -, valamint jogszabźłly a
közfeladatot ellátó SZerVre' azok lrányitása, feltigyelete aIá'tartoző szervekre vagy azok egy részére kiterjedő
hatállyal további kötelezőęn kózzéteendő adatkört hatáľozhat meg.

II.
AKöZZnľÉľnr., RENDJE

I. A KOZVELEMBNY TAJEKOZTATASA
l. Az önkorméłnyzati szęrvezetek kötelesek elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors

tájékoztatását a szabályzat köľébe tartoző adatok vonatkozásában'
2. Az önkoľmányzati szervezetek az I. pont megvalósítása érdekében az Infotv._ben meghatározott kozlérdekű

adatok elektronikus kozzététe|ikötelezettségének az onkoľmányzat honlapján https://batva.hu/ tesznek eleget,
a nyitólapról kozvetlenül eléľheto ,,Közérdekű adatok'' hivatkozás alatt.

3. Akozzétett adat megismerése személyes adat közléséhez nem köthető.
4. A kötelezőenkozzéteendő adatokon kivil, az Önkormányzat és a Hivatal a döntése és a megismerési igények

alapján, elektronikus an kozzétehet más közérdekű adatot is.
5. Az l. pontnak való megfelelés érdekében továbbá a jelen szabályzat III. részében foglaltak szerint az

önkormányzati szervezetek lehetőséget biztosítanak a kezelésében lévő közéľdekű adatok és közérdekbol
nyilvános adatok megismerésére.

2. 
^Z 

ELEKTRoNIKUS IKiJzztrrÉľnr, ľrÓoĺł
1. Jelen szabályzat vonatkozásttban a közérdekiĺ ądatok elektronikus közzétételével kapcsolatos tartalomfelelősi

fe ladatok e l látása az önkormá ny zati szervezeteke gysége i útj án töľténik.

2. A tartalomfelelős gondoskodik:
_ a megjelenítendo adatok előállításáról, megszeľkesztésérol és a taľtalomközlo felé a határidoben történő

megküldésérol;

- akozzéteendő adatok naprakészségérol, pontosságáľól, szakszerűségéľől, értelmezhetőségérőlakozzététe|
előtt és után;

- a pontatlan, téves adatok helyesbítéséről, valamint a frissített adatok továbbításáról a tartalomközlő részére;

- az ldószerűtlenné vált adatok eltávolításáľól a tartalomkĺjzlő közreműködésével;

- az egységes kozadatkereso rendszerhez és a központi elektronikus jegyzékhez szükséges nyilvántartási
adatok, leíró adatok tartalomközlo ľészére megfelelő formában tcirténo megküldéséről.

3. Az Önkormźnyzatnźl|, valamint a Hivatalnál keletkezett adatok közzététe|ét a taltalomkózlóhoz történo
megküldés előtt a jegyző hagyja jővá.

4. A taľtalomkozlő feladata ellátása során gondoskodik:

a tartalomfelelős által hozzámegküldött adatok átlátható és mindenki számáľahozzáférhető' a kialakított
honlapstľukttrźba i lleszkedő kozzételér ól;'
a taľtalomfelelős által jelzett adatok frissítésérol, illetve eltávolításáról;
az adatkozIés követhetős é gé r óI
a tartalomfelelős által megküldött és akozzétett adatok egyezőségérol;
a szükséges feltételek fennállása esetén az egységes kozadatkereso ľendszerheztörténő kapcsolódásról;
az adatkezelő elérhetoségi adatainak és akozzétételi egységek leíró adatainak az egységes kozadat keręső
ľendszer üzemeltetőjénęk továbbításáről; és a továbbított adatok rendszeres fľissítéséről.
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5. A taľtalomközlő köteles haladéktalanul ellenőrizni az átadott adatok formátum szerinti kozlésľe való
alkalmasságát. Alkalmatlanság esetén a hiányosságok pótlásával kapcsolatban haladéktalanul megkeresi a

tartalomfelelőst.

6. Azadattovábbítást, valamint a honlapon történő megjelenítést úgy kell elvégezni, hogy aközzététel időponda
és a közlés időtaľtama megfeleljen az adatjellege szerinti, jogszabályban foglalt hatáľidőnek A határidő

betartása a tartalomfelelős fe ladata.

7. A tartalomfelelos köteles folyamatosan ellenőrizni a honlapon közölt adatok időszerűségét.

8' A kózzétett adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása esętén a taľtalomfelelos eloállítja a
helyesbített vagy frissítettkozzététe|i adatokattartalmaző publikálási egységet és a szabályzatalapján megküldi
a tartalomközlő részére'

ilr.
l'rÖzÍ'RDEKU ADAToK És ł rozÉnoEKBoL NYILvÁNoS ADAToK

MEGISMERÉsÉľEK RENDJE

1. A MEGISMERESI IGENY BENYÚĺľÁsł
1. Az önkormźlnyzati szervezetek kezelésében lévő kozéľdektĺ adatot és közéľdekből nyilvános adatot erre

irányuló igény alĄán bárki megismerheti.

Ż. A megismerés szabályairól az onkormányzatholnapján rövid, közérthető tájékoztatást kell közzétenni.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények (a továbbiakban: megismerési igény, kéľelem)

teljesítésére vonatkozó eljárás az igény benyújtásával indul.

4. A megismerési igéný báľmely természetes Szeňély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet benyújthatja szóban, írásban vagy elektronikus úton.

5. Az írásban történő megismerési igény benyújtásához az onkoľmányzat honlapján közzétett, a szabźilyzat l. sz.
melléklete szeľinti nyomtatvány alkalmazható' A formanyomtaVány használata nem kötelező, de az igény
teljesítésének feltétele a nyomtatvány szeľinti valamennyi adat feltüntetése a kérelem benyújtásakor.

6. A megismerési igény benyújtásának helye

szóbeli kérelem esetében: aBáýai Polgármesteri Hivatal (635l Báýa. Kossuth Lajos utca 20. ) titkársági
irodájában

_ írásbeli kérelem esetében: a fent megjelölt címen személyesen,lezttrt borítékban történo átadással vagy
postai úton a Hivatal címére az önkormányzati szervezet vezetőjének címezve.

- elektronikus riton: az Önkoľmányzat á|ta| megadott e-mail címre: bgIy@baLyu\g.

7. A megismerési igény dijmentesen nyújtható be.

2. A MEGISMERESI IGENY
vIZSGÁLATA

l. A megismerési igényeketabeérkezésĹiket követo l munkanapon belül a jegyzó, illetve azáltalakijelcjlt személy
az alábbi szempontok szerint megvizsgáÍja:
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a) tartalmazza-e a szabźúyzatban foglalt és közzétett nyomtatvány szerinti adatokat;
b) megismerni kívánt adatok köre egyéľtelmríen meghatźrozható-e;
c) az adatok az önkormányzatiszervezet kezelésében vannak-e;
d) a megismerni kívánt adatok nem minősülnek-e jogszabály alapjźln védett adatnak'

2' Amennyiben a bęérkezett igény nem felęl meg a tartalmi szempontoknak, vagy annak alapján nem állapítható
meg egyértelműen a megismerni kívánt adatok köre, az iigyfelet a tartalmi hiányosságok konkrét
megjelölésével és azok pótlásában torténo segítségnýjtás módjára iľányuló tájékoztatás mellett hiánypótlásra
kellfelkérni.

3. Amennyiben megállapításra keľül, hogy az igényelt adatok nem aZ önkormányzati szervezet kezelésében

állnak,

- azígényt haladéktalanul meg kell küldeni az illetékes szervnek és ezzel egyidejűleg azugyfelet éľtesíteni
kell erről;

- ha nem állapítható meg az illetékes szerv, az ügyfelet az igény teljesíthetetlenségéről haladéktalanul
értesítęni kell.

4. Amennyiben megállapításra kerül' hogy az igényelt adatok jogszabály alapján védett adatnak minősülnek, az

ügyfe let az igény te lj e síthetetlensé gérő l haladéktal anul érte s íteni ke ll.

5. Azugyfé| az igényét az eljárás teljes időtartama a|att bármikor visszavonhatja, az önkormányzati szervezetek
azonban jogosultak a szabá|yzat 3. cím 3. pontja szerint keletkezett költségeinek megtérítését kérni.

3. A MEGISMERESI IGÉNY
TELJESÍľnsn

l. A megismerési igénynek önkormányzati szewezetek az igény beérkezését követő legľövidebb idő alatt, dę

legfeljebb 15 napon belül tesznek eleget.

Ż. Ha az adatigénylés jelentos terjedelmrĺ és teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás

aránýalan mértékű igénybevételével járna, az ť.'pontban meghatáro zotÍhatźridóegy alkalommal legfeljebb 15

nappal meghosszabbítható. Erĺól az igénylőt az igény beérkezését kovető 15 napon beli'il tájékoztatni kell.

3' A megismerési igény teljesítése során kizárólag a másolat készítésével összefuggésben felmerĺilt költséggel
arányos térítés kérhető. A kö|tségtéľítés pontos összegét az önkormányzati szervezetek az igény teljesítését

megelőzően kötelesek meghatározni. A költségtérítés általános tételeit a2. sz. melléklet tarta|mazza.

4. A 3. pontban foglalt költségtérítés összegét a megismeľési igéný benyújtó ügyfeléllel előre közölni kell. Az
iigyfelet 3. sz. melléklet szerint 30 napon belĺ'il nyilatkońatni kell továbbá, hogy a költségek ismeretében a

kéľelmét fenntartj a vagy módosítj a.

5. Amennyiben azigénylő nem vállalja a 3. pont szerinti kĺiltségtéľítést, biztosítani kell számtlra a betekintés

lehetősé gét, ame lynek módj áró 1 haladéktalan ul tájékoztatn i ke l l.

6. A megismerési igényekben az onkormányzati szervezetek vezetői jogosultak eljárni.

7. A szóban előterjesztett megismerési igények vonatkozásában

a tájékoztatás azonnal szóban is megadható, amelyľol feljegyzést kell készíteni.
A feljegyzés kötelezó tartalmi elemei: megismerési igény benyújtásának tárgya, a benyújtás formźýa, a
benyújtás időpontja' a benyújtó személy adatai, a közérdekű adatigénylésének módja, azigény teljesítését
végzó ugyintéző személy, szervezeti egység, a teljesítés dátuma, keltezés' A feljegyzéseket az igény
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teljesítését követő 3 munkanapon belül a jegyzó részére át kell adni. A feljegyzéseket elkülönített módon
kell tárolni és megőrzi.

- amennyiben a tájékoztatás azonnal nem teljesíthető, a szabá|yzat l. sz. mellékletének megfelelő
nyomtatváný kell kitolteni és az igény teljesítése a szabtúyzat következő pontjai szerint történik.

8. A megismerési igény vizsgálatát követően a jegyzó gondoskodik arľól, hogy a beérkezett igény megfelelő
önkormányzati szervęzet vezetójéhez keľüljön az érdemi ügyintézés céljából.

9. Az önkoľmányzat szervezetvezetóje köteles

- a megismerési igényben szereplő adatokat az igénynek megfelelően, továbbításra alkalmas módon
összeállítani

- jelezni, ha megállapítása szerint a megismerési igényben szereplő adatok, vagy azok egy része nem tartozik
a szabćiy zat hatźúy a a|ź;

- jelezni, ha megállapítása szerint a megismerési igény teljesítéséhez egyéb dokumentumok beszerzése
szükséges.

10. Az önkormányzat szervezet vezetője a dokumentumok vonatkozásában tartalmi ellenőrzést végez, amelynek
során ellenőrzi,hogy

- a dokumentumok teljeskörűen tartalmazztlk-e azigyféI által igényelt adatokat;

- az igény teljesítése során átadásľa kerülő adatok teljes köre ténylegesen nyilvánosságrahozhatő közérdekű
adatnak minősül, egyéb esetben azokat elkülönítetten kezeli, hogy az igény teljesítésekor f,rgyelmbevételre
ne kerülhessenek.

- azösszeállított dokumentumok kozött szerepel-e olyan, amelyľe vonatkozőanazugyfélnem jelezte igényét,
ebben az esetben azokat elkiilonítetten kezeli annak érdekében, hogy az igény teljesítésekor
fi gyelmbevételľe ne kerülhessenek.

II. Az adatok összeállítását követően a megismerési igény azugyfé| kérésének megfelelően teljesíthető személyes
betekintés, személyesen történő másolat-átadás vagy postai úton történo másolat-megküldés útján.

|2. Ha az ugyfél az adatokat személyesen kívápja megismerni, a tartalomfelelos kĺitelessége az igyfe|et
haladéktal anu l értes íteni az adatszolgáltatás ido gontj ának e gyezteté se érdekében.

13. A személyes betekintés során is kiemelt gondossággal kell eljárni a védett adatokra von atkozőan. A bemutatásľa
keri'ilő dokumentumok meg nem ismerhető ľészeinek _ amennyiben azok nem külĺjníthetőek el a betekintés
időtartamár a - takarásáľól me gb ízható módon gondo skodni ke 1l .

14' A tartalomfelelosnek az adatok betekintésének megfelelő körülményeiről gondoskodnia kell. Ennek érdekében
előzetesęn ki kell jelölni a betekintés helyszínét, valamint a betekintés sorźln az tigyfelet tájékoztatni kell
jogairól és kötelezettségeirol, továbbá a betekintés alatt biztosítani kell azugyintéző Vagy egy olyan dolgozó
jelenlétét, aki az igényléssel érintett adatok vonatkozásában az i'igyfél kérdéseiľe éľdemben válaszolni tud,
illetve a betekintés alatt fęlel a dokumentumok biztonságáért, valamint a védett adatok védelméért.

15. Abetekintéssoránazugyfé|joga,hogyamegismerésiigényealapján,időkorlátnélkül-figyelemmelahivatali
i'igyfélfogadási rendre - a rendelkezésére bocsátott adatokba betekintsen, és másolatkészítési igényét,
amennyiben eZ nem szerepelt a kérelmébęn, jelezze.

16. A betekintés soľán az llgyfé| kötelessége, hogy a rendęlkezésére bocsátott dokumentumok épségéről
gondoskodjon.

17. Amennyiben az Ĺigyfél másolatkészítési igényét jelezte, a kérelemben foglaltak szerint az teljesíthető személyes
źiadźn, postai úton vagy telefax útján töľténő megküldés keretében.
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18. Személyes átadás esetén a tartalomfelelos vagy _ amennyiben személyes betekintés keretében meľül fel a
másolatkészítési igény _ a betekintésen résztvevo ugyintézó kötelessége tájékoztatni az ügyfelet a
másolatkészítés költségéről, a koltség teljesítésének módjáról, valamint, amennyiben ezmég nem történt meg,
a3. sz. melléklet szerint nyilatkoztatni az ügyfelet, hogy a kĺiltségek ismeľetében a kérelmét fenntaľtja vagy
módosítja. A másolat źłtadása a költéségek kifizetésének megtörténtét követoen teljesíthető.

19. Személyes betekintést kovetően a betekintésen résztvevő dolgozó felelossége, hogy az éľinteff szervezeti
egység részére valamennyi dokumentumot hiánýalanul és épségben visszaadjon.

20. Amennyiben az ügyfél az adatokat postai úton / telefaxon kívánja megismerni, a jegyző az ugyintézó által
előkészített adatokat haladéktalanul, de legkésőbb az I. és2. pont szerinti határidőnek megfelelően továbbítja.

21. Amennyiben az eloző pont szerinti adatszolgáltatás költségtérítés megfizetésével jár, az adatszolgáltatás
teljesítése az alábbiak szerint történik:

- az 7. és 2. pontban foglaltak teljesülnek, ha azugyfél3 sz. mel|éklet szerinti nyilatkoztabeérkezett, amely
alapján a megismerési igényét fenntartja;

- a Hivatal számlát állít ki és tájékoztatj a az ugyfelet a kifizetés rendjéről;

- a számla kiegyenlítését tanúsító befizetési igazolás beérkezését követően a tartalomfelelős gondoskodik az
igényelt adatok ügyfél részére torténő postai utánvétellel , YdE! telefax útján megvalósuló megküldéséről.

22. Az igényelt adatokról - igénybejelentéskor kért módon - készített másolat személyes átadása, postai-, telefax
útján történo megküldése során a közérdekű adatot is tarta|mazó dokumentum azon részét, mely az igénylő
által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton felismerhetetlenné kell tenni.

4. A MEGISMERESI IGÉNY ELUTłsÍľÁsł És ł KAPCSolÓoÓ
JoGoRvoSLATI LEHETosÉcnx

1. Amennyiben a megismerési igény vizsgálata során megállapításra kerül, hogy azngyfél által igényelt adatok
nem hozhatók nyilvánosságra, az igény teljesítése megtagadásra kerül.

2. Azadatigénylés megtagadható továbbá abban az esetben is, ha azonos igénylo á|ta|egy éven bęlül benyújtott'
azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, abban az esetben, amennyiben az azonos adatköľbe
tartoző adatokban változás nem állt be.

3' A megtagadás tényéľől a tartalomfelelős az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban, vagy -ha az
igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben éľtesíti az igénylőt A teljesítés
megtagadására vonatkoző tájékoztatásnak kötelezoen tartalmaznia kell az igény megtagadásának tényét' és a
megtagadás indokát, valamint a jogoľvoslati lehetoségeket. A tartalomfelelos kötelessége gondoskodni arról,
hogy az ügyfél szźtmáraamegfagadtts jogszerűsége és megalapozottságakellően bizonyított legyen.

4. A tartalomfelelős a 3. pontban foglaltakkal osszhangban köteles tájékoztatni az ĺJ;gyfelet arról, hogy ha a
közérdekű adatra vonatkozó igénye nem teljesĺilt' jogorvoslat érvényesítése érdekében a bírósághoz fordulhat
vagy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság).

5. A MEGISMERÉSI IGENYEK |{YLVÁNTARTÁSA, ADATKF.ZF.LESE,
nnľnrnĺ,ÉSn, ADATSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

A tartalomfelelős a megismerési igényeket és az azokhoz kapcsolódó feljegyzéseket, egyéb dokumentumokat
iktatva, elkĹilönített módon táľolja és nyilvántartja.
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2. Az igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő ügyfé| szemé|yazonosítő adatait az
önkormányzati szervezetekaz igény teljesítéséhezés a költéségek megfizetéséhez elengedhetetlenül szükséges
módon és ideig kezelik. Azigéĺylő személyes adataitazInfotv.29. $ (1a) bekezdésében foglaltak alapjná a
benyijtástól számított egy évig tárohatóak, azt követően torlésre keriilnek. A költségek megfizetése esetén a
megfizetést követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törĺllni kell, amennyiben erről más
jogszabźúy, különösen a számvitelról szóló 2000. évi C. törvény másként nem rendelkezik.

3. Az önkormányzati szervezetekvzetoi gondoskodnak akozzétételi listában nem szereplő megismerési igények
legalább évente töľténő feliilvizsgálatáról és értékelésérol. Ennek keľetében, a jelentős arányban vagy
mennyi ségben felmerült adati génylések alapj án azt kiegészíti.

4. Az Infotv. 30. $ (3) bekezdése alapján az adatkezelőnek minden év január 3l-éig kĺjtelező a Hatóságot
tájékoztatni a megismerési igények elutasításának számáről és indokáról. Az adatszolgáltatás teljesítéséért az
adatkezelo a felelős.

IV.
zĺP(o RENDELKEZÉSEK

l ' Jelen szabályzat2021. szeptember 14. |ép hatályba.

2. Jelen szabályzat az alábbi fuggelékekettartalmazza:
l. számú fiiggelék: A közzétételi lista kijzzététe|i egységeinek megnevezése és az azokhoz taĺĺozó

tartalomfelelosök és taľtalomközlők kij elölése

3. Jelen szabályzat az alábbi mellékletekettartalmazza:
1. számű melléklet: A megismerési igényhez tartoző nyomtatvány
2. számű melléklet: A megismerési igény teljesítésével kapcsolatban felmeľülő költségek
3. számű melléklet: Azugyfél nyilatkozata aköltségtérítéssel összefiiggésben
4. sz' melléklet: A szabályzat megismerésérc vonatkozó nyilatkozat

4' A jegyzó és az önkormányzati szervezetek vęzetói gondoskodnak arról, hogy a szabályzatotazonkormányzati
szervezęt minden dolgozója megismerje és alkalmazza.

5. A szabály zat éves felülvi zsgálata és aktualizáIása a je gy ző feladata.

6. BáĘa Község onkormányzata Jegyzője által kiadott a közérdekű adatok megismerésére iľányuló kéľelmek
intézésének,továbbá a kötelezően közzéteendó adatok nyilvánosságrahozatalának rendjéről szóló 2016.jrilius
5 . napj átó l hatályo s szab á|y zat hatály át ve szti.

BźlĘa, 202I. szeptember l 4

Bukľos Noémi
Jegyző
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V. FÜGGELEKEK
L. számú függelék Aközzétételi lista kozzétételi egységeinek megnevezése (Az infotv. 1. sz. melléklete
alapján)

I. Szeľvezeti, személyzeti adatok
Adat

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos nęve' székhelye, postai
címe, teIefon- és telefaxszáma, elektronikus levé1címe, honlapja,
ügyfélszolgáIatának elérhetőségei
A közfeladatot ellátó szefv szęÍvęzeti felépítése szervęzęti
egységek megielölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
A közfęladatot ęllátó szerv vezetóinęk és az egyes szervezeti
egységek vezetőinek neve, beosŹása, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
A szęrvezeten belül illetékęs ügyfélkapcsolati vezető neve,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, ęlektronikus levélcíme)
és az ügyfélfogadási rend
Testületi szerv esętén a tęstiilet létszáma, összetétele, tagiainak
neve, beosztása, e|érhetősége
A közfeladatot ellátó szęry irányítása, felügyelete vagy
ęllen<íľzése alatt álló, vagy alárendeltségében mtĺködő más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése' és 1. pontban
meghatźrozott adatai
A közfeladatot ęllátó szerv többségi tulajdonában álló, illetvę
részvételével működő gazdálkodó szeÍvezęt neve' székhelye,
elérhetősége (postai címe, telefon- és tę|efaxszáma, elektronikus
Ievélcíme), tevékenységi köľę, képviselőjének neve, a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének méľtékę
A közfęladatot ellátó szeĺv által alapított kozalapítványok neve,
székhelye' elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma'
ęlęktronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tag|ai
A közfeladatot ellátó szęrv által alapított költségyetési szerv
neve, székhelye, a költségvetési szęrvet alapító jogszabály
meg|elölése' illetve az azt alapitó határozat, a költsé!Ýetési szerv
alapító okirata, vezeÍóje, honlapjanak etérhetősége, működési
engedélye

A közfeladatot ęllátó szeľv által alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve és címę, valamint a főszerkęsŹő
nevę
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illeWe felĺ'igyelęti szervének,
hatósági döntésęi tękíntętében a fellebbezés elbírálásáľa jogosult
szervnek, ennek hiányában a közfęladatot ellátó szęrv fęlett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az l' pontban
meghatáľozott adatai

Fľissítés

A vá|toztĺsokat
követ<ien azonĺa|

A változásokat
követőęn azonnal
A változásokat
követően azonĺal

A változasokat
követően azonĺal

A változásokat
követően azonna|
A változásokat
követően azonnal

A változásokat
követően azonnal

A változásokat
követően azonĺal

A változásokat
követően azonnal

A változásokat
követoen azoĺnal

A változásokat
követtĺen azonnal

Megőrzés

Az ęlőzo állapot
törlendő

Äz előző állapot
törlęndő
Az előző állapot
törlendő

Az ęlőző állapot
törlendő

Az e|őző állapot
törlendĺí
Az ęlőző állapot l
évig archívumban
tartásźryal

Az előző állapot l
évig archívumban
tartásźgal

Az előző állapot l
évig archívumban
taľtásával
Az ęlőzo állapot l
évig archívumban
tartásával

Azelóző állapot l
évig aľchívumban
tartásával
Äzelőző állapot l
évig archívumban
tartásával

1.1.



II. Tevékenységre, műkłidésľe vonatkozó
adatok

Adat

A kĺizfęladatot ellátó szeÍv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervĺę vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi szeĺvęzętszabźiyozó eszközök, valamint a
szęrvęzeti és működési szabźt'lyzat vagy ügyrend, az adatvédelmi
és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal esetében a közfęladatot ellátó szeľv fęladatáról,
tevékenységéről szóló tájékoz1ató magyar és angol nyelven
A helyi önkormányzat önként váIlalt fęladatai

Frissítés

A változtĺsokat
követően azonnal

A változásokat
követően azonnal

Megőrzés

Az ęlőző áIlapot 1

évig archívumban
tartásával

Az előzí5 állapot
törlendő

Azęlőző á|lapot 1

évig archívumban
tartásával
Az ęIoző állapot
torlendő

Az előző állapot 1

évig archívumban
tartrísával

Az ę1(5ző állapot l
évig archívumban
tartásával

Azelőző áIlapot 1

évig archívumban
tartĺísával
Azęlőzo állapot 1

évig archívumban
tartásával

Azę|őző állapot l
évig archívumban
tartásával

Legalább l évig
aľchívumban
tartásával

Negyedévente

Allamigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági iigyekben ' A változĺĺsokat
ügyfajtánként és eljárrĺstípusonként a hatásköľrel rendęlkęző követően azonnal
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a'
ténylegesen eljáró szerv megnevezése' illetékességi területe, az
ügyintézéshez szĺikséges dokumęntumok, okmányok, eljárasi
illetékek (igazgatasi szolgáltatási díj ak) meghat źlrozása, alapvető
eljárrási szabályok, az eljźrtst megindító irat benyújtĺĺsának
módja (helye, ideje)' ügyfélfogadrás ideje, az igyintézés
határideje (elintézési, fellebbezési hatĺĺridő), az ügyek intézését
segítő útmutatók, az tigymenętrę vonatkoző tźĄékoztatás és az
ügyintézéshez hasznźit lęt<ilthető formanyomtatványok, az
igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalĺĺs,
az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tétjékoztatás az ügyfelet megillető j ogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről
A közfęladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből A változásokat
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, taĺtalma, a követőęnazonnal
közszolgáltattlsok igénybevételénęk rendje, a közszolgáltatasért
fizetendő díj méľtéke, azabből adott kedvezmények
A közfeladatot ęllátó szęw által fenntartott adat!Łisok, illetve A változásokat
nyilvántartasok leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, kovetően azonnal
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az.aüatok forľása,
kérdőívęs adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az
adafvédelmi nyilvántaľtásba bejelentendő nyilvántartásoknak az
e törvény szerinti azonosító adata|' a kijzfęladatot ellátó szęrv
által - alaptevékenysége keretébęn - gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái' a hozzáférés módja, a másolatkészĺtés költségei

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe,
témźĄa, ahozzáféĺés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke
A testületi szeľv döntésęi ęlőkészítésének rendje, az állampolgá'ri
közręműködés (véleményezés) módja, eljáľási szabźiyai, a
testiileti szeľv üléseinek helye, idęje, továbbá nyilvánossága,
döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a
testületi szęÍv szayazásának adatai, ha ezt jogszabáIy nem
korltúozza
A törvény alap1áĺ kł5zzétęęndo jogszabá|ytervezetek és
kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-
testületének nyilvános ülésére benyújtott eIőterjesztések a
benyújtás időpontj átó|

A közfeladatot ęllátó szęw által közzétęIt hiľdetmények,
kozlemények

Negyedévente

A változásokat
követően azonnal

Törvény eltérő
rendelkezése
hiányában a
benyújtás
időpontját
k<ivetően azonnal
Folyamatosan
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Adat
A kĺizfeladatot ellátó szerv által kiírtpźiyźaatok szakmai leírása'
azok eredményei és indokolĺĺsuk

Frĺssítés
Folyamatosan

Megőľzés
Aze|őző állapotl
évig archívumban
tartásával
Azęlőző állapot l
évig archíwmban
tartásával

Az előzií állapot
törIęndő

Azę|őző állapot l
évig archívumban
tartźsával
Azelóző állapot 1

évig archívumban
tartásával
Az előzó állapot l
évig archívumban
tartźsával
Az ęlőző állapot 1

évig archívumban
tartĺĺsával
Az előzó állapot
torlendő
Azęlőzó állapot l
évig aľchívumban
tartásával

Az ęlőző á|lapot
törlendő

Az előzo állapot
tör1endő

Az elóző állapot
törlęndő

Az előző állapot
törlęndő

Az e|oző állapot
törlęndő

A közfeladatot ęllátó szervnél végzett alaptevékenységgel
kapcsoIatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közéľdękű adatok megismeréséľe irányuló igények
intézésének rendje, az illetékęs szewezeti egység neve,
elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közfęladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgytĺjtés eredményei, időbeli
változasuk
A ktjzérdekű adatokkal kapcsolatos kö'tęlęző statisŹikai
adatszolgźitatás adott szervre vonatkozó adatai

A vizsgálatról
szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul
Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Azon közérdękű adatok hasznosítasára irányuló szerződések
listája, amelyekben a közfeladatot ę|látó szerv azegyikszeĺződő
fél
A közfęladatot ellátó szerv kezelésébęn lévő közérdekű adatok
fęlhasználiísára, hasmosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek
A közfęladatot ellátó szeryrę vonatkozó különös és egyedi
közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szerv kezelésébęn lęvő' a közadatok
új rahaszros ításáró l szóló törvény szerint új rahasznosítĺĺs céljár a
elérhető kulturális közadatok listája a ręndelkęzésľe á1ló
formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ęllátó szerv
kezelésében levő,
a közadatok újrahasmosítasáľól szóló tö'rvény szęrint
újrahasmosítható közadat típusokról való tájékoztatas, a
ľendęlkezésre álló foľmátumok megi elölésével
A 19. Sor szęrinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasmosítására vonatko ző általźlnos rr..r'őäé.i fęltétęlek
elęktronikusan szerkeszthető v źlltozata
A 19. sor szerinti közadatok és kultuľális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésrę bocsátásáért
fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámĺtás alapjátképező
tényezőkkel egytittesen
A közadatok újrahasznosítĺĺsáról szóló törvény szęrinti
j o go rv o s l at i táj éko ztatás

A közfeladatot ellátó szęĺv źital megköttjtt, a közadatok
újľahasmosításáról szóló törvény szeľint kötött kizárólagos jogot
biztosító megállapodasok szęrződő feleinek megjelölése, a
kizárólagosság időtartamának, tárgyźlnak, valamint a
megállapodás egyéb lényeges elemeinęk megielcilése

A kö'zfęladatot ellátó Szery által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló töľvény szeľint
a kulturális közadatok digitalizálásáÍakizárólagos jogot biztosító
megállapodások szövege

Negyedévente

A változĺĺsokat
követoen azonnal

A változásokat
követően azonnal
A változásokat
követő 15 napon
belül

A változásokat
követő 15 napon
belĺil
A változásokat
követő 15 napon
beltil

A változásokat
követő 15 napon
be|ü|

A változásokat
kövętő 15 napon
belül

A változásokat
követő 15 napon
belül
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Frissítés

A változrĺsokat
követő 15 napon
belül

Adat

A közadatok újrahasznosítiĺsáról szóló törvény szęrinti azon
jogszabźiy, közjogi szer,łezetszabályoző eszköz,
közszolgáltatasi szerződés vagy miís kötelező ęrővel bíró
dokumentum (vagy az annak eléľhetőségére mutató hivatkozas),
arnely az újrahasznosítás céljából ręndelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, ęlőállítrĺsával, feldolgozĺĺsával és
terjesztésével összefiiggő költségek jelentős részének saját
bevételb<jl való fedezését írja elt5 a közfeladatot ellátó szerv
részére

aa
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III. Gazdálkodási adatok
Adat

A közfęladatot ellátó szerv éves kciltségvetése, számviteli
törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés
beszámolója
A közfeladatot ęllátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó összęsített adatok, illetvę
összesítve a vęzętők és vezętő tisztségviselők illetménye,
munkabére' és rendszeres juttatiísai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyujtott juttatások fajtája és méľtéke
ijsszesítve

A közfeladatot ęllátó szerv által nyújtott, az á|lambtutartásról
szóló törvény szerinti költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve, haaközzététel előtt a költségvetési támogatiĺst
visszavonják vagy arról a kedvezményęzętt lemond
Az állanháztartás pénzeszközei felhaszĺźllásával, az
államháztartźshoz tartoző vagyonnal töľténő gazdálkodiĺssal
<isszefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékiĺ
árubeszerzésľe, építési beruhrŁásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonéľtékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékiĺ jog átadźsára, valamínt koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő
felek neve, aszerződés értéke, határozott időre kötött szerződés
esetében annak idotaľtama, valamint az említett adatok
változźsai, a védelmi és biŻonsági célú beszeľzések adatai, és a
minősített adatok, továbbá aközbęszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 9. $ (l) bekezdés b) pontja szerinti bęszerzések
és az azok eľedményeként kött'tt szeľződések adatai kivétęlével
A szęrződés értéke alatt aszęrzódéstárgyáért kikötött - általános
forgalmi adó nélkül szźmítoit - ellenszolgáltatást kell érteni,
ingyenes tigylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
k<izĺil a magasabb összeget kell figyelembe 'venni. Az
időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtaĺtrmra kötött
- szerződésekn é1 az érték kiszámítasakor az ellenszolgáltatás egy
évrę számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési
évben ugyanazon szerződó féllęl köti'tt azonos táĺgyű
szeľződésęk értékét egybe kell számítani

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános
adatok (pályŁati kiírrísok, pályźuók adatai, az elbíľálásról
készített em lékeztetők, pály źaat eredménye)

A közfęladatot ellátó szerv által nem alapfeladataiellátásáÍa(íEy
különösen egyesület tźlmogatásźtra, foglatkoztatottai szakmai és
munkavállalói éľdek_képviseleti szervei számára,
foglalkoztatottjai' ellátottjai oktatasi, kulturális' szociális és
sporťtevékenységet segíto szerl ęzęt támo gatására, alapítványok
áLtal ęllátott feladatokkal összefiiggő kifizetésre) foľdított'
titmillió foľintot meghaladó kifizętések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
| ęírása, az azokra vonatkozó szerződésęk

Fľissítés

A változásokat
követően azonnal

Negyedévente

A döntés
meghozatalźń
követő hatvanadik
napig

A döntés
meghozatalát
követő hatvanadik
napig

Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Megőľzés

A közzétételt
követő l0 évig

A kiilön
jogszabályban
meghatározott
ideig' de legalább
l évig
archívumban
taĺtélsźryal
Aközzétételt
követő 5 évig

Akłjzzétételt
követő 5 évig

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
1 évig
archívumban
tartásáva|
A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
1 évig
archívumban
tartźsźryal
Legalább 1 évig
archívumban
tartásával
Legalább l évig
archívumban
tartást.ľal

Közbeszęrzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok Negyedévente
ęlbírálĺĺsáľól, a megkö'tött szerződésekről)
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V.MBLLÉrrnľnx

1. számú melléklet: A megismerési igényheztartoző ügyféli nyomtatvány

IGENYBEJELEI{TÉS
l<ÖzÉRDEKÚ łnłT MEGISMERÉSE TÁRGYÁBAN

1. Az ĺgényelt adat meghatáľozása szabadszłiveges leíľással

2. A közéľdekű adatok igénylésének módja
(Kérjük anégyzetbe helyezett X-szel jelezze igényét!)

! Személyesen, csak megtekintéssel kívánom megismerni a fenti adatokat.
! Személyesen, megtekintéssel kívánom megismerni a fenti adatokat,

amelyekľől másolatot is kéľek.
! A másolatot az alábbi formában kérernr

! papír alapon;
fl CD-n;
! DVD-n;
! saját tulajdonú pendrive-ra másolva' amelyet rendelkezésre bocsátok.

A másolatot:
fl személyesen kíviínom átvenni;
! postani úton kérem, az alábbi címre

vagy

! telefax útján kérem, az alétbbi
eléľhetőségre:. . . .

3. Személyes adatok

Név:
Telefonszálm l e_mail cím:
(A kapcsolatfelvétel érdekében legatább az eg,,ik megadása karctező!)

Aláírás



2. számű melléklet: A megismerési igény teljesítésével kapcsolatban felmerülő kĺiltségek

A közéľdekű adatok megismeľésével tisszefůi ggő másolatkészítésĺ
költségek

CD_n töľténő átadadás: 400._ Ft l adathordozó

DYD-n ttiľténő átadás: 400._ Ft l adathordoző

. A/4_es oldal másolata: 10._ Ft / oldal

A/3_as oldal másolataz 20.- Ft / oldala

a

a

A fent nevezett kĺiltségtételek az AFA-t l;rrtalmazzźtk.

al
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3. számrĺ melléklet: Az ügyfél nyilatkozata a költségtéľítéssel összefüggésben

I{YILATKOZAT
A MEGISMERESI KoLTSÉcnx vISELEsÉnol

Alulírott
nyilatkozom, hogy az áItalam igényelt kozérdekú adatok másolati költségeit megismeľtem.

A költségek ismeretében a benyújtott igénylésre vonatkozokérelmemet (a megfeleIő rész
aláhuzandő):

vállalom nem vá|lalom

A költségek ismeretében a kérelmemet (kérjükanégyzetbe helyezettX-szel jeIezze
igényét):

! a benýjtott kéľelemben foglaltaknak megfelelően fenntartom;
D a kérelmemet visszavonom;
! a kérelmemet az althbiak szerint módosítom (Kéťük itt tüntesse fel, hogy mely másik

másolatkészítési módot v áIasztja|):

al

1. Személyes adatok

Név:
Telefonszám l e_mail cím:
(A kapcsolatfelvétel érdekében legalább az egłik megadása kotelező!)

AIáírás
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4. számÚ melléklet: A szabályzat megismerésére vonatkozó nyilatkozat

ME GISMERE SI NYILATK OZAT
A közérdekiĺ adatok kozzétételi köteIezettségének teljesítéséről és a publikálásról szőIő
kozzététęli és publikálási szabá|yzatában foglaltakat megismeľtem. Tudomásulveszem' hogy
az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betaľtani.

NEV BEOSZTAS oÁrulł ALAIRAS

ł>q ĺłos uoévl Llpr-ł Ť€_c--ÍrJ Loz.ą, o9 Ą+. Ł-> Ír------_-{' 
7

Ę ę|; r<-ĺ l1- Ĺ;Ą sĺł P'1ý-.u'^, eąŁ, Ł-ą21 s?'łpL',ľ(^, /źMu-
;ĺ\+ę-\'/!o.x1- Nčĺ: A\i. 1oą:-ü1T üi 2-, ĺl - słł-$ l ł

łz-+ĺłłopĺ l 11zloo lĘ€B) pa_vrł'rłfu

/ner rł'uy ,oéĺąg pć,-*Uő'

Slcĺł'o.c efĄe\ o Szrc^J,t-i

l-,o Ll . O9 I t''t

ť'ŕ-)ó .Ďl_--

'\l,;í', - t"ałr.

,(r! vLO11.oe.lĄ

/"u 23 /ą
al

(,t

Yl{csąt tL-Dl|LL

rte1eJ,üs 'Z*-.^u.",n

erz'rb^ ( nvrlďľł Ö

,Lo.ľl " a€J.I+

y,41 01 , lLt

ąĺlrłAut('B'oLŁ.' wŮ, ,-ď-4. og 4+. 
^{-Ę'- 

!a"U:ąA
4

ą9u. c oJ łą C\ vl't-t

A'v,s,(Y 1.k.oĺUc'

ť,1frIŁkó tľťumvé e e-4
1

W\

19

á.oU , o3 ' lĘ J^p.ril


