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Képviselő-testiilet e számár a

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

A kozpénzek fe|haszná|ásrínak átláfthatősága, valamint a közfeladatot e||átő szervek
döntéshozatali folyamatai, mfüödése sorĺĺn érvényesítendő minél szélesebb köní
transzparencia biztosítźsa a legszélesebb köríĺ önkormányzati érdek. E jogállami
kĺivetelmények biztosítrĺsa soriĺn sztfüséges, hogy a helyi önkoľmźnyzat töľekeđjen a lakosság
részére minél szélesebb köľiĺ nyilvánosság binosításara.

A kozpénzek felhasználásĺĺnak át|áthatőságźůloz kapcsolódó törvényi kötelezettségen felüli
transzpaľencia érvényesítésének jogszabá|yi lehetőségeit megvizsgálva - annak minél
szélesebb könĺ biztosításáľa_ az a|źtbbi intézkedések megtételéről tájékoztatom T. Képviselő-
testĹiletet.

L
Magyaroľszźąhelyí önkoľmĺínyzatairóI szőIő 2011. évi CDofiIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 39. $ (3) bekezdése a|apján az önkormiínyzati képviselő vagyonnyilatkozata
közérdekből nyilvános.
Az Mĺitv. 72. s (4) bekezdése alapján a polgáľmesteľre megfelelően alkalmazní ke|| az
ĺinkoľmányzati képviselőre vonatkoző vagyonrlyi|atkozat-téte|i szabźtlyokat, illetve azMotv.
79. $ (2) bekezdése alapjan a polgáľmester jogźl|ására vonatkozó szabáIyokat az
alpolgármesteľľe is megfelelően alkalmazni ke||.
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Előteľjesztő= Dr, Kocsis Máté - polgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2015. április 16. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatő il kiizpénzek felhasználáłsára vonatkozó át|áthatősághoz
kapcsolódóan a tiirvényĺ kiitelezettségeken felül megÍett ĺntézkedésekről

A napiľendet nyílt Ĺilésen kell tĺĺrgyalni, döntés nem szĹikséges.
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Fentiekre tekintettel, illetve aĺľa, hogy hivatkozott adatok közérdekből nyilvĺĺnosak a
polgáľmesteľ, alpolgármesterek önkoľmiĺnyzati képviselők vagyonnyilatkozatainak
elérhetőségét az Önko tmányzat a wwwjozsefi'aros.hu honlapon biztosítj a.

il.
A kĺizszolgálati tisztségviselőkľől szőIő 20t1. évi CXCD(. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
225ĺK. $ (7) bekezdése alapjan a polgáľmester illetménye, tiszteletdíja közéľdelaĺ adat.
A Kttv. 225/K. $ (1) bekezdése a|apjźn, ha e törvény eltéľően nem rendelkezik, a
polgármesteÍen az alpolgáľmestert, a megyei közgytĺlés elnökét, alelnökét, a fiĺpolgármestert,
a főpolgáľmester-helyettest is érteni kell.
Az Mĺjtv' 35. $ (4) bekezdése a|apjźn az ĺinkormányzati képviselő tiszteletdíja közérdekből
nyilvános adat.

A fentiek aIapjén, a polgáľmester illetményének, illetve alpolgáľmesteľek és önkoľmźnyzati
képviselők tiszteletdíjĺának elérhetőségét aZ onkoľmanyzat a hivatalos honlapjan
wwwj ozsefuaľos.hu-n _ biztosítj a.

ilL
Az infoľmációs önľendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságről szóló 20|I. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. s Q) bekezdése a|apján,,Közérdekből nyilvános adat a
közfeladatot e||átő szerv felađat- és hatáskörében eljźró személy neve' feladatköre,
munkaköre, vezetői megbízása, a kozfe|adat e|Iźtźsźxal. ĺisszefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét töľvény e|őíga.,,, továbbá ,,A
közérdekből nyilvlĺnos személyes adatok honlapon töľténő kozzététe|&e az |, melléklet és a
közfeladatot ellátó személy jogá|lásaravonatkozó kiil<in törvény rendelkezései irányadóak.''.

Az Infotv. 32. $-a a|apjáĺ,,A ktizfeladatot ellátó szerv a feladatkĺjrébe tntoző iigyekben - így
ktilĺjntisen az źilaĺľri és önkoľmźnyzatí kĺiltségvetésre és annak végľehajtástra, az állami és
önkoľmĺányzati vagyon kezelésére, a ki5zpénzek fe|haszĺálásźra és az eľTe kötött
szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére kĹilönleges vagy
kizrĺľólagos jogok biaosításaľa vonatkozóan - kĺiteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény
pontos és gyors tájékoztatásźú.', .

A koľábbi adatvédelmi biztosi gyakorlat szerint az önkoľmźnyzati szerveknél, önkoľmĺínyzati
tulajdonú szervezetekné| vezetó beosztásban lévő személyek esetében a jlttatásra vonatkozó
adatok az Infotv. 26. $ (2) bekezđése alapján közérdekből nyilvĺĺnos adatnak minősülnek,
mivel az önkoľmányzati szerv így tehet eleget azlnfotlĺ. 32. $-ában szabźiyozott tájékoztatási
kötelezettségének, illetve a kozpéluek felhasználásĺínak át|áthatősága is ekként valósulhat
meg.

Fentiek alapjźn, a 2015. miáľcius 30. napján kelt levelemben kéľtem az intéz.nények, az
onkoľmanyzat tĺibbségi tulajdonában lévő gazdasági tarsaságok vezetóit, hogy a közérdektĺ
adatként kezelendő iĺtézményvezetői, vezetó tisztségviselői besorolását, tisztségét,
javada|mazásźÍ az Infotv. 26.s Q) bekezdése és 32.$-a a|apjźĺn elektľonikus foľmában a sajźt
honlapon kozzétenni szíveskedj enek.
rv.
A fent hivatkozott lnfotv. 32' $-a alapján,'A közfeladatot ellátó szerv a feladatkĺirébe tartoző
ügyekben - így kiiltlnösen az állami és önkoľmányzati kĺiltségvetésľe és annak végrehajtźsźra,
az á||ari és önkormányzati vagyon kezelésére, aközpétuek felhasznáIásźra és az erĺe kötött



szerződéselffe, a piaci szereplők, a magánszervezetek és .személyek részére különleges vagy

klzfuőIagos jogoŕ biĺosításaĺa vonatkozóan - koteles elősegíteni és biztosítani aközvélemény

pontos és gyors tájékoztatásźŃ.,, .

Az Infotv. 37. $ (1) bekezdése alapjźn,,A 33. $ (2)-(4) bekezdésében meghataľozott szervek

(a továbbiakban egytitt: kozzététe\re kötelezett szeľv) - a (4) bekezdésben meghatátozott

kivétetlel - tevékenységtikhoz kapcsolódóaÍI az l. melléklet szerinti általános kozzététe|i

listában meghatfuozott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint kozzéteszik.,,.

Az Infotv. 1. sz. melléklete a|apjźn az áIta\áĺos kozzétételi lista tésze ,,Az á||anháńartás

pélueszkozei felhaszná|ásával, az źiĘaffiháztartźĺshoz tartoző vagyonnal töľténő

gazdźůkodással tjsszefiiggő, ötmillió forintot elérő vagy azt megha|adó értékű árubeszeľzésre,

ěpítési bervhźnásra, szo\gźĺItatás megrendelésre' vagyonéľtékesítésre, vagyonhasznosításra,

vagyon vagy vagyoni értékű jog tńadźsźra, valamint koncesszióba ađásra vonatkozó

szěiződések -"gn"u"zése (típusa),tźrgya, a szerzőđést ktitő felek neve, a szetzóďés értéke,

hatfuozot|iđőre. kotott szerzódés esetében annak időtartana' valamint az em|ített adatok

vźitozásaí, a nemzetbiztonsźą| illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül ö'sszeftiggő

beszerzések adataí, és a minősített adatok kivételével''.

Az Infotv. 35. $ (1) és (2) bekezdése szerint ,,(I) Az elektronikus kozzétételre kcitelezett

adatfelelős ",eľ, 
,|e,"tője gondoskodik a 37. $-ban meghataľozott kozzétételi listakon

szereplő adatok pontos, napľakész és folyamatos kozzétételéről, az adatközlőnek való

megkiildéséről. (2) A megkĹildött adatok elektronikus kozzétételéért, folyamatos

hoizźférhetőségéért, hitelességéért és azadatok frissítéséért azadatközlő felel.''.

Az Infotv. 34. $ (4) bekezdése alapjan ,,A közzétételľe szolgáló honlapoĺ a közzétételi

listakon meghatźĺrozott közérdekű adatokon kívĺil elektronikusan kozzétehetoek más

közérdelnĺ és közérdekből nyilvanos adatok is.''.

Fentiek alapjźn, a 20|5. marcius 30. napjĺĺn kelt levelemben megkereséssel fordultam az

iĺtézméĺyek é' * onkormanyzat tobbségi fulajdonában lévő gazdasági taľsaságok vezetói

fe1é a tekintetben, hogy az 5 mi||iő forintos értéIłlatźr alatti szerződések vonatkozásában a

közérdekíĺnek minőstilő adatokat _ hasonlóan az Infotv. 1. sz. mellékletében a jelenleg 5

millió forint feletti éľték tekintetében megllatźnozott adatokhoz _ az Infow. 32.$-a és 3a.$ (a)

bekezdése a|apjtn saját hatásktirben elektronikus formában a saját honlapon kozzéteĺnl
szíveskedje''"ŕ, ĺl.tuě biztosítsfü, hogy ezen adatok a szeruóđés megszúnését követő ötödik

naptari év utolsó napjátkövetően keľiiljenek eltávolításra a honlapról.

Az onkormźnyzat és a Polgĺáľmestęri Hivatal az 5 mi||iő forintos érÍéLď.,a;taľ alatt megkötött

szerződésekľe vonatkoző kozérdekÍĺnek minősĹilő adatok elérhetőségét a wwwjozsefvaľos.hu

honlapon biztosí$a.

v.
A Képvise|ő-testĹilet a 78l20I5. (u.19.) számű hatźlrozatáva| _ az összes jelen lévő

önkoľmányzati képviselő egyhangu szavazatáva| - az alábbiakat fogadta el:

1. kéri a Nemzęti Adatvédelmi és Infoľmźrciőszabadság Hatóság előzetes vé|eméĺyét az

onkormĺányzatta, valamint annak kjztnőIagos tulajdonában á||ó gazdalkodó szerveire

vonatkozó konkľét egyedi kőzzététeLĺ listák alábbi feltételek mellett töľténő |éttehozásźwal

kapcsolatban:



a. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľos onkoľmźnyzat a fulajdonában
(résztulajdonában) álló ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos infoľmációkat, a
szerzođés létrejiittétőI szźmított legkésőbb 14 napon belül a wwwjozsefuaľos.hu honlapon
kereshető foľmában, a következo adatfajt,ák szerint teszíkozzé:

i. szerződésidőpontja;
ii. szętződés megnevezése, típusa, tárgya;
iii. szeľződést kĺjtő felek neve:
iv. szerződés éľtéke;
v. az ingatlaĺ természetbeni elhelyezkedése, helyrajzi szźtma;
vi. az lngatlarl éĺtékbecslése.
vii. aťĺzetési ütemezésre vonatkozó adatok

b. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefulíros Önkoľmanyzatźnak kizaľólagos fulajdonában
levő gazđá|kođő szervei a fulajdonukban (ľésztulajdonában) áIIó ingatlan vagyon
elidegenítésével kapcsolatos infoľmációkat, a szerzőďés létrejöttétőI számitott legkésőbb
14 napon belül a gazdáIkodő szewezetek saját honlapjén vagy a wwwjozsefuaros.hu
honlapon, kereshető foľmában, az a|ábbi adatfajtźk szerint teszik kozzé:

i. szerződés időpontja,
ii. megnevezése típusa, tělĺgya,
iii. aszeruodést kdtő felek neve.
iv. aszeruódés éľtéke,
v. az ingat|an teľmészetbeni elhelyezkedése, he|yr aj zi száma,
vi. az iĺgat|an' értékbecslésére vonatko ző adatok.
vii' fizetési titemezésľe vonatkozó adatok'

A képviselő-testiileti döntésben foglaltak a|apján a Polgĺĺľmesteri Hivatal - 28-222120|5.
iktatószámú, 2015. marcius 27-én ke|t levelében - megkeľeséssel fordult a Nemzeti
Adatvédelmi és lnformáciőszabadság Hatósága felé, melyben aHatőság előzetes véleményét
kértę az egyedi koz-zététe|i lista létrehozásźxa| kapcsolatban.

Kéľem a tájékoztatĺí tudomásul vételét.

Budapest, 20|5. április 1.

ĺll\. lľ). l ő)| ^l Ił/
-l|Dr. Kocsis Máté

polglĺľmesteľ 7"

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából:

ĺĺ{**rl_, fr,",ľ,"
Dľ. KovácýGabľiella
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