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Kérdés:
Még 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 hivatkozott, hogy a Jegyző Asszony
nem közszereplő, az adatszolgáltatást megtagadta.
Mivel többször is hiába ismételtem meg a közérdekű adatigénylést, de tájékoztatást nem
kaptam ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam. Dr. Péterfalvi Attila elnök úr már 2015.01.20.án kelt levelében leírta „A törvény erejénél fogva tehát
a kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére vonatkozó adat közérdekből
nyilvános.”
Ennek ellenére Polgármester Úr továbbra sem teljesítette a közérdekű adatigénylést ezért Dr.
Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke levelében
2015.06.29.-én a következőkről tájékoztatott:
„az igényelt az illetményre és jutalmazásra valamint a személyi juttatásokra vonatkozó adatok
2010. január 1-től közérdekből nyilvánosak voltak. Az erre vonatkozó adatigénylést teljesíteni
kell”.
„Az Infotv.56.§(1) bekezdése alapján felszólítom a polgármestert, hogy az adatigénylést az
állásfoglalásom figyelembevételével teljesítse”.
Amennyiben a kért adatokat a törvényi határidők betartásával nem bocsájtják a rendelkezésemre akkor Dr. Péterfalvi Attila elnök úr tanácsára és szakmai véleményére alapozva bírósághoz fogok fordulni. Értelmetlen lenne, ha ennek költségét és az esetleges hatósági bírság
összegét az Ön hibájából Békés Város Önkormányzatának kellene viselnie.
A 2015.06.12.-i interpellációban ismételten érdeklődtem az adatszolgáltatással kapcsolatban.
Polgármester Úr válaszában azt írta „ az Ön által feltett kérdésekre a Kormányhivatal válaszát
szíveskedjen elfogadni, mely egyben az én válaszom is.”
A kormányhivatal válasza szerint a Hivatal nem rendelkezik ebben a kérdésben hatáskörrel,
ennek megválaszolása „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény ( a továbbiakban: Infotv.)38.§ (2) bekezdése szerint a Nemzeti
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Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez,
valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.”
Polgármester Úr nem válaszolt az Önnek feltett kérdésre. Azóta mint leírtam a Hatóság állást
foglalt a kérdésben és felszólította Önt az adatszolgáltatás teljesítésére.
Polgármester Úr!
Mikor bocsájtja a rendelkezésemre a 2014.10.20-án igényelt adatokat ( kiegészítve az azóta
eltelt időszak juttatásaival)?

Tisztelt Képviselő Úr!

Válasz:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnökétől az Ön bejelentésére
válaszolva 2015. július 2-án érkezett meg a NAIH/2015/380/4/V számú ügyirat az
önkormányzathoz (mellékelve az interpellációs válaszhoz).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 56. § (1) és (2) bekezdései értelmében, ha a Hatóság a
személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak
közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő –
egyetértése esetén- haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés szerinti felszólításban megjelölt
szükséges intézkedéseket, és a megtett intézkedéseiről, illetve – egyet nem értése esetén –
álláspontjáról a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban
tájékoztatja a Hatóságot.
Ezen törvényi rendelkezés alapján 2015. július 8-án kelt levelemben (mellékelve a válaszhoz)
fordultam írásban a Hatósághoz.
Az Elnök Úr válaszában foglaltaknak megfelelően fogom megtenni a további szükséges
intézkedést.
Kérem a T. Képviselő Urat a válaszom elfogadására, és egyben köszönöm a türelmét a
Hatóság válaszának megérkezéséig, melyről haladéktalanul tájékoztatom Önt.
Határidő: Hatóság válaszának megérkezését követő 8 nap.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Békés, 2015. július 30.

Izsó Gábor
polgármester
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