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Réde Község Önkormányzata, Rédei Közös Önkormányzati Hivatal
A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.

A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat/Hivatal - a közfeladat ellátásával
kapcsolatban – a közérdekű adatokat a nyilvánosság számára interneten (honlapján)
közzéteszi, ezzel egyidejűleg leíró adatokat szolgáltat a közadatkereső
(www.kozadat.hu) felé. Továbbá célként kerül megfogalmazásra, hogy a kötelezően
közzéteendő adatok a valóságnak megfeleljenek és azok folyamatosan
aktualizálásra kerüljenek.
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 a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

2.

A KÖZZÉTÉTELRE ALKALMAS HONLAP BIZTOSÍTÁSA

2.1.

Az Önkormányzat/Hivatal honlapjának az alábbi jogszabályokban előírt
módon és formában kell a közzétételt biztosítani:

évi
CXII. törvény az információs önrendelkezési
jogról és
információszabadságról;
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatregisztrációra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

- 2011.
-

-

Felelős: jegyző és adatvédelmi tisztviselő
Határidő: folyamatos

3.

A
KÖTELEZŐEN
KÖZZÉTEENDŐ
ADATSZOLGÁLTATÁS MÓDJA

ADATOK

KÖRE,

AZ

Az Önkormányzat/Hivatal saját honlapján, az illetékes Kormányhivatal honlapján
vagy az önkormányzati társulás által közösen működtetett honlapon hozza
nyilvánosságra a kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat. A közös fenntartású
honlapon a közérdekű adatoknak, a közfeladatot ellátó szerveknek (így az egyes
önkormányzatoknak) megfelelően elkülöníthetőnek kell lennie.
A kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen,
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon,
a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel
2

Réde Község Önkormányzata, Rédei Közös Önkormányzati Hivatal
szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. Ezen túlmenően és ezzel
párhuzamosan a Közadatkereső rendszerben is közzé kell tenni az előírt közérdekű
adatokat.
Az Infotv. 1. számú melléklete alapján az önkormányzat képviselő- testületének
döntései, így rendeletei is olyan a kötelező közzétételi kötelezettség körébe esnek,
így ezeket az adatokat illetően elfogadható ha a tényleges közzététel a Nemzeti
Jogszabálytár pontos linkjére való átnavigálással történik.
Az egyes jogszabályok által meghatározott közzéteendő adatokat, az
adatszolgáltatásért és közzétételért felelős szervezeti egység megnevezésével
együtt az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az adatszolgáltató a közzétételi adatokat a jogszabályokban, valamint belső
szabályozásban meghatározott tartalommal és formában köteles előállítani.
A közzétett adatok felülvizsgálata az adatszolgáltató és közzétételre kötelezett
szervezeti egység feladata. A közzétételről a közzétételért felelős szervezeti egység
köteles gondoskodni az informatikai vezető felé történő megbízással.
Az 1. számú mellékletben megjelölt adatszolgáltató egység egyúttal a közzétételért is
felelős szervezeti egység.

4.

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZPONTI ELEKTRONIKUS JEGYZÉKE ÉS
AZ EGYSÉGES KÖZADATKERESŐ RENDSZER

Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az
Infotv. alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek
közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra
és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat az erre a célra létrehozott honlapon
közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza www.kozadat.hu.
Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó
honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási
informatika
infrastrukturális
megvalósíthatóságának
biztosításáért
felelős
miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres
frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított
közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres
frissítéséért is.
A közérdekű adatok saját honlapon történő megjelentetése, illetve a közadatkereső
adminisztrációs oldalán (admin.kozadat.hu) megtett regisztráció nem elegendő, a
kereshetőség érdekében a közzétett közérdekű adatokról, az ingyenesen elérhető
szoftverek használatával leíró adatokat is kell készíteni. A leíró adatok
elkészítéséhez szükséges információkat, a közérdekű adatok elektronikus
közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza.
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5.

A KÖZZÉTÉTEL RENDJE

Az adatok közzétételét, az adatszolgáltatás alapján, az informatikai vezető végzi, a
honlapon történő megjelentetéssel.
A közzéteendő adatokat elektronikus úton kell az informatikai vezető részére
megküldeni, a közzététel helyének és módjának (adatbővítés, adatcsere, stb.)
megadásával.
A közadatkereső adminisztrációs oldalán (admin.kozadat.hu) az informatikai vezető a regisztrációt követően - az ingyenesen elérhető szoftverek használatával leíró
adatokat is közzéteszi.

6.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2019. szeptember …… dátummal kerül hatályba.
A szabályzat végrehajtásáért, ellenőrzéséért, a benne foglaltak betartásáért és
betartatásáért a jegyző és az adatvédelmi tisztviselő felelős.
Az utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben lévő
jogszabályok az irányadók.
Az utasításban elválaszthatatlan részét képezik az alább felsorolt mellékletek.

7.
1.

MELLÉKLETEK
sz. melléklet

Kötelezően közzéteendő adatok köre és az adatszolgáltatás ért
felelős szervezeti egységek megnevezése
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