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Budapest Józsefvárosi onko rmá nyzat
sęľľx"DlľlÉl9le;zj;njr3:

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Nemzeti Adatvédelmi és Infoľmációszabaďság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) 2014.
április 16. napjźn kelt NAIH-875-2|2014N. számt állásfoglalásában megal|apíť1a,hogy ,,az
önkormányzaÍ. mint közfeladatot ellátó szerv gazđálkodásával kapcsolatos adatok az A|ap-
törvény 39. cikk (2) bekezdése, valamint az az infotmációs önľendelkezési jogról és az in-
foľmációszabadságról sző|ő20|1' évi CX[. töľvény (a továbbiakban: Infotv) 3 $ 5. pont
értelmében közéľdekrĺ adatok.''

A közérdekii adatok nyilvánosságáĺak biztosítása, mint alkotmányos k<jvetelmény pedig
egyértelműen kiterjed akozpénzekkel való gazđá|kođás követhetőségéľe, át|áthatőságára, a
nemzeti vagyon elidegenítésének nyilvánosság előtti elszámoltathatőságára is.

Előteľj esztő: Jakabfy Tamás képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2015. maľcius 19. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat azingatlanok elidegenítésévelkapcsolatos proaktív ađatszo|gá|tatásra

A napiľendet nyuzáÍt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeríl/minősített
szav azaÍtobb s é g szük sé g e s .
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi

Határ ozati i avaslat a bizoÍtsás. szárnár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|ótefiesz-
tés megtárgya|źsźú.



Fentieket erősíti me1 az Infotv. 3f . $-a is, amelynek értelmében a közfeladatot e||átő szerv
köteles a feladatkörébe tartozó ügyekben - így küloncisen az állami és önkormányzati kolt-
ségvetésre és annak végľehajtásźĺra, az állami és önkoľmćnyzati Vagyon kezeléséľe, akoz-
pénzek fe|hasznáIźlsaľa és az eÍÍe kötött szerzodésekre, a piaci szereplők, a magánszerveze-
tek és magánszemélyek részére különleges vagy kizźrólagos jogok biztosítástlĺa vonatkozó-
an _ elősegíteni és biztosítani a kozvélemény gyoľs és pontos tájékoztatásźú.

Az iĺformációszabadság, valamint az át|áthatőság biztosítása érdekében az Infotv. a kozér-
dekű adatok megismeľhetővé tételének harom mődját szabáIyozza: az źitalénos tájékoztatási
kotelezettséget (Infotv. 32. 5), az egyedi adatigénylés alapján tĺjľténő adatszo|gáltattst
(Infotv. 28' $ - 31. $) és az ađatigénylés nélkiili kozzététe|t - a pľoaktív ađatszolgćitatäst
(Infotv' 33. $ - 37. $). Akozzétételi kötelezettség teljesítésétől fuggetlenül tehát az önkor.
mányzatnak lehetősége van proaktívan tájékoztatni a vźllasztőkat. Ezt. is erősíti a Nemzeti
hitvallás is:

,,valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahoI az á||am szolgá|ja polgárait, ügyeiket méltányo-
san, visszaélés és részrehajlás nélktil intézi, . Ennél fogva a polgźrait szo|gáIő đemokľatikus
állam mtiködésének egészével, általánosságban akozfę|adatok ellátásával kapcsolatos alap-

törvényi követelmény tehát aZ átlćLthatőság és akozéIettisztasága, valamint a köztigyek mél.
tányos, visszaélés és részrehajlás nélktili intézése. A véleménynyi|vtlnítćtshoz való jog bizto-
sítása mellett, illetve azon keresztÚ;l a közérdekiĺ adatok megismeréséhez és terjesztéséhez
vaió alapvető jog végeredményben e fenti követelmény érvényre juttatásárahivatott.''

Az Infotv. 37. $ szerint a közfeladat e||átő szeÍv ajogszabályban meghatározott kötelezően
kozzéteendo adatfajtákon túl további kötelezően közzéteendő adatkört, egyedi közzététe|i
listát hatáľozhat meg. Ugyanezen jogszabályi hely értelmében a testiileti szeľvként működő
közfeladatot ellátó szerv esetén az egyeđi kazzétételi lista megá|Iapítása és móđosítása - a
NAIH véleményének kikérésével - a testület hatáskciľébe 1artoz1k.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy az onkormanyzat, és annak kizárólagos tulajdonban
á|Iő gazdá|kodó szervezetei honlapjaikon nyújtsanak tájékoztatást az elidegenített ingatla-
nokľól.

Az egyeďi kozzététe|i lista elemeinek (különösen az ingatlanok természetbeni elhelyezkedé.
se, helyľajzi száma, az ingatIan értékbecslése) kozzétételének célja, hogy azon személyek,
akik érdeklődnek a kerĹilet gazđź:'|kođási adatai iľánt, könnyebben megtalálhassák az általuk
keľesett információt, míg a 14 napos hataľidő lehetővé teszi, hogy az önkormtnyzat honlap-
ján mindig a lehető legaktuálisabb infoľmációk legyenek eléľhetőek. Egy ingatlan azonosítá-
sa az elhelyezkedése, esetleg a he|yrajzi száma alapján a |egegyszenĺbb. Az értékbecslés
kozzététele teszi lehetővé az önkormanyzat gazdźikodásának ellenőrzését, azon érdeklődők
számáĺa, akik nem rendelkeznek napľakész infoľmációval aziĺgatlanok értékével kapcsolat-
ban.

Javaslom, hogy fenti egyedi kozzététe|i lista létrehozásáva| kapcsolatban a torvényi köve-
telményeknek megfelelően a Képviselő-testiilet kéľje ki a NAIH előzetes véleményét.

II. A beterjesztés indoka
A döntés Józsefváros ingatlangazđáIkodása átláthatőságának megteľemtését szolgálja.



III. Döntés célja, pénziigyi hatása
A javaslat alapjánkozzéteęndő adatok ľészei a szeruóďéseknek, így akozzététel nem terheli
meg jelentosen az onkoľmányzat adminiszttáciőval megbízott munkatarsait. A felkészt'ilési
idő elegendo arra, hogy a honlapon a szükséges módosításokat elvégezzék. Egyebekben a
dontésnek pénzngyi hatása nincs. A döntés egyéb hatása lehet, hogy ajövoben megszűnnek
az ingat|an elađásokkal ö sszefü g gő közéľdekrí adati gényl ések.

IV. Jogszabályi ktirny ezet

A Képviselo-testtilet dtjntése a Magyarország helyi ĺjnkormányzatafuőI sző|ő 20|1 évi
CLXXXX törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előteľjesztést megtáľgyalni és a határo-
zati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Ha.ľÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. kéri a Nemzeti Adatvédelmi és Infoľmáciőszabadság Hatóság előzetes véIeményét az
onkormányzatra, valamint annak kizárő|agos tulajdonában áIIő gazdá|kodó szerveiľe vo-
natkoző konkľét egyedi kozzétételi listak alábbi feltételek mellett történő |étrehozásával
kapcsolatban:

a. Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkormányzat a tulajdonában (ľésztu-
lajdonában) á||ő ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos információkat, a
szerződés létrejottétőI számitott legkésőbb 14 napon belül a wwwjozsefraros.hu
honlapon kereshető foľmában, a következo ađatfajták szerint teszikozzé:

i' szerzőđésidőpontja;
ii. szerzódés megnevezése, típusa, térgya;
iii' szerzőďéstkötő felek neve;
iv. szerződésértéke;
v. az ingatlan természetbeni elhelyezkedése, helyrajzi szźlĺna;
vi. az ingatlan éľtékbecslése.

b. Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáros onkormányzatźnak kizĺíľólagos tulaj-
donában |evo gazdálkodó szervei a tulajdonukban (résztulajdonában) álló ingatlan
vagyon elidegenítésével kapcsolatos információkat, a szerzodés létrejottétől számí-
tott legkésőbb 14 napon belül a gazdtĺIkodő szervezetek saját honlapján vagy a
www..iozsefvaľos.lru honlapon, kereshető formában, az alábbi ađatfajták szerint te-
szikkozzé:

i. szerzódés időpontja,
ii' megnevezése típusa, tźlrgya,
iii' a szerződést kötő felek neve,
iv. aszerzoďésértéke'
V. az ingatlan természetbeni elhelyezkedése, he|yrajzi száma,
vi. az ingat|an éľtékbecsléséľe vonatk oző adatok.

2. fe|kéri a polgáľmestert, hogy tájékoztassa a Képviselő testületet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság véleményéľől, valamint pozitív vélemény esetén készítsen
előterjesztést az egyeđikozzétételi listak publikálásĺínak megindításárőI.

Felelős: polgármester



Határidő: az I, pont esetében 2015. máľcius 27., a2, pont esetében a Nemzeti Adatvé-
delmi és InfoľmációszabadságHatőságvéleményének megérkezését kcivető ľendes képvise-
lő-testületi ülés

A dti ntés végrehaj tá sát v égző szew ezeti egys ég :

Budapest, 20| s.március 04.

Torvényességi ellenoľzes :
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