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Szalai László képviselő 2015. február 6-án átvette az V/1.-es interpellációs választ. Ezt
követően a fenti tárgyra vonatkozóan újabb beadvánnyal fordult a Jegyzőhöz és a
Polgármesterhez, melyet az előterjesztéshez mellékelünk.
Tisztelt Képviselő Úr!
1.) A 2015. január 26-án és a 2015. január 29-én érkezett kérdéseire a választ megkapta,
melyet az V/1.-es interpellációs válasz tartalmaz, amelyet Ön 2015. február 6-án átvett.
2.) A február 9-én érkezett beadványában téves dátum is szerepel – a 2. pontban – melyre a
választ szintén az V/1-es interpellációs válaszban megadtam.
3.) Sajnálattal kell megállapítanom, hogy esetleg a választ a T. Képviselő Úr nem olvasta el,
mivel a köztisztviselőre vonatkozó közérdekből nyilvános adatnak minősülő illetményét
közöltem, illetve a tanulmányi szerződéssel kapcsolatos kérdésére is válaszoltam.
A levelében hivatkozik az Infotv. 28. § (1) bekezdésére. Ezen bekezdés törvényi szövege az
alábbi:
„ (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
Adatigénylésnek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 15 napon belül kell eleget tenni. Ennek megfelelően jártunk el.
Az előző válaszban részletesen leírtuk, hogy mi minősül közérdekből nyilvános adatnak egy
köztisztviselő vonatkozásában.
Hivatkozik még Ön a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban Kttv.) 13. §-ban foglalt egyenlő bánásmód követelményére.
13. § (1) A közszolgálattal, így különösen az illetménnyel kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más
közszolgálati tisztviselő jogának megsértésével, vagy csorbításával.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában illetménynek minősül minden, a közszolgálat alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.
(3) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét,
minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy
szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell
figyelembe venni.
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A Kttv. 13. §-ban szereplő az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó szabályok az a
Kttv. hatálya alá eső szervezetekre vonatkoznak, a szervezeteken belül foglalkoztatott
köztisztviselőkre vonatkozóan kell betartani az egyenlő bánásmód követelményét.
Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2015. február 13.
Izsó Gábor
polgármester
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