
1 

 

Tárgy: Köztisztviselőre vonatkozó 

adatkérés 

Sorszám: V/1. (január 26., január 

29.) 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné Jegyző 

 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Szalai László Képviselő Úr Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. február 23-i ülésére 
 

Kérdések: 

 

Tárgy: Közérdekből nyilvános adat igénylése 

 

                                                               Tisztelt Jegyző Asszony! 

                                                               Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Izsó Gábor polgármester úrtól 2014.10.20.-án kértem hogy tájékoztasson arról hogy a város 

jegyzője a megválasztása óta a fizetésén kívül éves bontásban milyen összegű jutalomban, 

juttatásban részesült. 

A 2014.11.03.-án kelt válaszában Polgármester Úr arra hivatkozva hogy a Jegyző Asszony 

nem közszereplő az adatszolgáltatást megtagadta. 

Arra kérem Önt mint a polgármesteri hivatal jegyzőjét, közfeladatot ellátó személyt hogy az 

Infotv. 28.§(1) bekezdését alkalmazva teljesítse a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó 

adatigénylésemet. Amennyiben ez nem történik meg akkor a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulok vagy a bíróságtól kérem hogy a polgármesteri 

hivatalt kötelezze az adatigénylés teljesítésére. 

 

 

Tárgy:Közérdekből nyilvános adat igénylése 

 

                                                 Tisztelt Jegyző Asszony! 

                                                   Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2015.01.25.-én kelt közérdekből nyilvános adat igénylésemet az alábbiak szerint 

pontosítom: 

 

Az adatigénylésre vonatkozó időtartam: Tárnok Lászlóné Békés Város Polgármesteri 

Hivatalánál/ Önkormányzatánál köztisztviselői jogviszonya létesítésének napjától az 

adatigénylés benyújtásáig. 

Tartalma: az illetményre vonatkozó valamennyi adat a közszolgálati jogviszonyra tekintettel, 

illetve azzal összefüggésben szerzett egyéb járandóságok,juttatások, beleértve az adóügyi 

dolgozók érdekeltségi rendszere alapján kapott juttatásokat, helyettesítés címen felvett 

díjazást, jutalmat, stb. Tárnok Lászlóné Békés Város polgármesterével/ Önkormányzatával 

kötött tanulmányi szerződést, amennyiben van. 
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Tisztelt Képviselő Úr! 

Válasz: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.)  3. § 6. pontja értelmében közérdekből nyilvános adat a 

közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra 

hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Az 

Infotv. 26. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a 

továbbiakban együtt: közfeladatot ellátós szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 

közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott 

kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-és hatáskörében eljáró 

személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával 

összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek 

megismerhetőségét törvény előírja.  

Az Infotv. 32. §-a alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben –így 

különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és 

önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 

szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és- személyek részére különleges vagy 

kizárólagos  jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani  közvélemény 

pontos és gyors tájékoztatását. 

A köztisztviselőkre vonatkozó egyes adatok, nem közérdekű, hanem közérdekből nyilvános 

adatok.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban Kttv.) 226. § 

(1) bekezdése és 227. §-a szerint: 

(1) A közszolgálati jogviszonyban e 

törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni. 

227. § (1) A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem 

rendelkezik, a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, illetve a képviselő-

testület gyakorolja. 

 

A Kttv. 179. §-a alapján közérdekből nyilvános adatnak minősül 

a.) a kormánytisztviselő neve, 

b.) a kormánytisztviselő állampolgársága, 

c.) a kormánytisztviselőt alkalmazó 

államigazgatási szerv neve, 

d.) a c) pontban meghatározott szervnél a 

kormányzati szolgálati jogviszony kezdete, 

e.) a kormánytisztviselő jelenlegi 

besorolása, besorolásának időpontja, 

f.)  a kormánytisztviselő munkakörének 

megnevezése és a betöltés időtartama, 

g.) a kormánytisztviselő vezetői 

kinevezésének és megszűnésének időpontja, 

h.) címadományozás adatai, 

i.) a kormánytisztviselő illetménye. 



3 

 

 

A Kttv. 131. § (1) és (2) bekezdése: 

A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre 

jogosult. Az illetmény száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül 

munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak. 

Az illetmény a 133. § (1) bekezdése szerint megállapított alapilletményből, valamint – az e 

törvényben meghatározott feltételek esetén- illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. 

 

Fentiekre tekintettel a konkrét személyre vonatkozóan az alábbi tájékoztatás adom. 

 

Tárnok Lászlóné jegyző, munkáltatói jogkörömben megállapított havi személyi illetménye: 

bruttó 628.000 Ft. 

Nevezett személlyel sem a polgármester, sem az önkormányzat nem kötött tanulmányi 

szerződést, amennyiben folytat is tanulmányokat, azt sem az önkormányzat, sem a 

polgármester semmilyen formában nem támogatta, nem támogatja, és a jövőben sem kívánja 

támogatni. 

 

Felhívom figyelmét, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok nem 

használhatók fel visszaélésszerűen. 

 

Kérem válaszom elfogadását. 

 

 

 

Békés, 2015. február 6. 

 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 


