Szabályzat
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Itv.) 30. §. (6)
bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét az alábbiak szerint szabályozza:
1.) A helyi önkormányzati feladatot ellátó szervnek vagy személyeknek lehetővé kell tennie,
hogy a kezelésében levő közérdekű adatot, és közérdekből nyilvános adatot – az Itv-ben
megállapított kivételekkel – az erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
2.) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be az alábbiak szerint:
a) Szóban Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatalban terjeszthető elő. Az igény
jegyzőkönyvezéséről a munkaköre szerint illetékes köztisztviselő gondoskodik.
b) Írásban a kérelmet a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell eljuttatni.
c) Elektronikus úton az igényt a Mátramindszent községi Önkormányzat
onkormanyzat@matramindszent.hu e-mail címre kell eljuttatni.
3.) Ha törvény másként nem rendelkezik az adatigénylő személyes adatai csak annyiban
kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és másolatkészítésért megállapított
költségtérítés megfizetéséhez szükséges.
Az igény teljesítését illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait
haladéktalanul törölni kell.
A személyes adat szabályzat szerinti kezeléséért a munkaköre szerint illetékes köztisztviselő
felelős.
4.) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek legfeljebb 15 napon belül kell eleget
tenni. Határidő kezdő napja az igény tudomására jutásának napja.
Az adatgyűjtés koordinálásáért a kísérőjegyzék szerinti továbbításáért a munkaköre szerint
illetékes köztisztviselő a felelős.
5.) A jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozó igény teljesítésének határideje egy
alkalommal – legfeljebb 15 nappal – meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az igény teljesítésére köteles önkormányzati ügyben
polgármester, államigazgatási ügyben jegyző határoz.
Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
6.) Az adatokat tartalmazó dokumentumról, dokumentumrészről (továbbítási módjától
függetlenül) az igénylő másolatot kaphat.
7.) A másolat készítésért a tényleges költség mértékéig – a vonatkozó jogszabály szerinti
költségkalkuláció szerint – költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés összegéről az
igény teljesítése előtt tájékoztatni kell az igénylőt.
A költségtérítéssel kapcsolatos ügyintézést a munkaköre szerint felelős köztisztviselő
koordinálja, bonyolítja.
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8.) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot
is tartalmaz a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
9.) Az adatigénylésnek közérthető formában lehetőség szerint az igénylő által kívánt technikai
eszközzel kell eleget tenni. Ha a kért adat korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra került az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is.
10.)
Az igény teljesítésének megtagadásáról – indoklással és jogorvoslati tájékoztatással
együtt – 8 napon belül értesíteni kell az igénylőt.
A tájékoztatás előkészítéséről munkaköre szerint illetékes ügyintéző gondoskodik, a
tájékoztatást önkormányzati ügyben a polgármester, államigazgatási ügyben a jegyző
kiadmányozza. Az elutasított kérelmekről szóló nyilvántartást a munkaköre szerint felelős
ügyintéző vezeti és gondoskodik az Itv. 30. §. (3) bekezdés szerinti éves adatszolgáltatás
teljesítéséről.
11.)
A nem magyar anyanyelvű igénylő kérelme nem tagadható meg azért mert az
igénylő az igényét az anyanyelvén fogalmazta meg.
12.)
Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása
mérlegelhető, a teljesítés abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló
közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez
fűződő közérdeknél.
13.)
Az igénylő az igény elbírálása vagy eredménytelen meghosszabbított határidő eltelte
esetén, vagy a költségtérítés tárgyában bírósághoz fordulhat. Az ügyintézés jogszerűségét az
adatkezelőnek kell bizonyítania. A pert 30 napon belül kell megindítani a közfeladatot ellátó
szerv ellen. A bíróság soron kívül jár el, amennyiben a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a
közérdekű adat közlésére kötelezi,

Mátramindszent, 2014. február 21.

/Horváth János
polgármester
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