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.q. xozERDnru ADATOK MEGISMERESERE InANyut o KERELMEK
rxrnznsnunx ns .t rdrnr,nz6nN x0zzfirnuNo6 ADAToK

Nyrr,vANossAcn q. la,oz AT Ar,ANax
sz.q,rAl,yzATA

A K6b6nyai Csodap6k 6voda k6lts6gvet6si szerv a kdz6rdekti adatok megismer6s6re
iranyul6 k6relmek int6z6s6nek 6s a k6telez6en klzzeteendo adatok nyilv6noss6gra
hozatalfunak szabdlyut az informdci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabads6gr6l
szbl6 2011. 6vi CXII. tdrv6ny (a tovribbiakban: Info. tdrv6ny), a kdz6rdekri adatok
elektronikus kdzzetetel6re, az egysdges kdzadatkeres6 rendszerre, a k<izponti jegyzlk
adattartalmira, az adatkfiegrdci6ra vonatkoz6 rdszletes szab6lyokr6l s2616 305/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet, a kdzzdteteli list6kon szerepl6 adatok kdzzetetelehez sziiks6ges
kdzzdteteli mintrlkr6l sz6l6 1812005. (X[. 27.)IHI|I{ rendelet (a tovdbbiakban: IHM rendelet)
v6grehajt6sa, valarrint a gazdasilgi szewezet iigyrendj6ben foglaltak alapji.ri. a kdvetkez6k
szerint hatdrozommeg.

I.

AlrarANos RESZ

1. A szabrilyzat c6lja

A szabdlyzat c61ja, hogy a K6b6nyai Csodap6k Ovoda meghatdrozza es el6segitse a

kozdrdekti adatok megismer6s6re vonatkoz6 jog 6rv6nyestil6s6t, a kcizdrdekti adatok
igdnyl6s6nek 6s teljesit6s6nek rendj6t, az igyrntdz6sben r6sztvev6 szemdlyeket, rogzitse az

adatokat megismerni kiv6n6 szem6ly jogait 6s kdtelezettsdgeit, valamint meghatinozza az

adatszolg6ltat6nak a jogait ds kritelezettsdgeit. Meghattrozza ahonlaponkdzzdtltelre kertil6
kozdrdekri 6s koz6rdekbol nyilv6nos adatoknak 6s az adatszolgdltatdsert felelosoknekkor5t, az

adatkozlo elektronikus kozzdtdtellel, a folyamatos hiteless6g biztositlsdval kapcsolatos
kcjtelezettsd geit, az adatok frissitds6vel kapcsolatos kotelezetts6geit, valamint a kozzeteteli
elj6r6st. Ennek drdekdben a szabitlyzat a wly-yl_cSqdi1*otlacl4.hll__6s
wrvw.. g),ertrehek hazetovocla honlapon kozzdtdteke kertil.

1. 1. A szabflyzat hatdly a

A szab iiy zat hattiy a kiterj ed a Kob 6nyai C s o dap ok Ovo d6ra.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek

Adatfelelfis: az a kozfeladatot e116t6 szerv, amely az elektronikus titon kdtelezoen
kozzeteendo kciz6rdeki adatot elodllitotta. illetve amelynek a mtikcjd6se sor6n ez az adat
keletkezett.

Adutkezelil: az atermdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szervezet, aki vagy amely 6n6ll6an vagy m6sokkal egytitt az adatok kezel6s6nek cdlj6t
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meghatfuozza, az adatkezel6sre (beledrtve a felhaszndlt eszkdzt) vonatkoz6 ddnt6seket

meghozza6sv6grehajtja,vagyazadatfeldolgoz6valv6grehajtatja.

Adatkezelds: az alkalmazott eljardst6l fliggetlentil az adatokon vdgzetlbrlrmely mrivelet vagy
a mriveletek risszess6ge, igy ktildndsen gy[ijt6se, felv6tele, rdgzitdse, rendszerczdse, tarol6sa,
megvdltoztatdsa, felhaszndlilsa, lek6rdez6se, tovdbbitdsa, nyilv6noss6gra hozatala,
dsszehangol6sa vagy Osszekapcsol6sa, zirolilsa, tdrl6se 6s megsemmisit6se, valanint az

adatok tov6bbi felhaszndlils6nak megakaddlyozdsa, f6nyk6p-, hang- vagy k6pfelv6tel
k6szit6se, valamint aszemlly azonosrtilsdra alkalmas fizikai jellemzlkrdgzit6se.

Adatfeldolgozris: az adatkezelesi miiveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elv6gz6se,
fiiggetleniil a mriveletek v6grehajt6sdhoz alkalmazott m6dszert6l6s eszk6zt1l, valanint az
alkalmazds hely6t6l, feltdve hogy a technikai feladatot az adatokonvegzik.

Adatfeldolgozri: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely szerzodds alapjdn - bele6rtve a jogszabhly rendelkez6se
alapjankotdtt szerzbddstis - adatokfeldolgoz6sdtvegzi. .'
Adatmegsemmis[tdsz azadatokathrtalmaz6 adathordoz6 teljes frzikaimegsemmisit6se.

Adatti)rldst az adatokfelismerhetetlenn6 t6tele oly m6don, hogy a hetyre6llit6suk tdbb6 nem
lehets6ges.

Adatzdrolds: az adat azonosit6 jelz6ssel elliltisa tov6bbi kezel6s6nek v6gleges' yay
meghatdrozottid6retdrt6n6korlirtozdsacdljdb6l.

Ahal,inos kAzzdtdteli lista: a k<izfeladatot ell6t6 szervek 6ltal kdtel ezben kdzzeteendb
kdzdrdekti adatok kdre.

Hozzrijdruldsz az 6rintett akaratinak 6nk6ntes es hatfuozott kinyilvrinitilsa, amely megfelel6
thj6koztatdson alapul, 6s amellyel felre6rthetetlen beleegyezdsdt adja ar6 vonatkoz6 szem6lyes
adatok - teljes kdrii vagy egyes mtiveletekre kiterjed6 - kezeldsdhez.

Kdzdrdek{i adat: az 611ami vagy helyi dnkorm6nyzati feladatot, valamint jogszabdlyban
meghatSrozott egy6b kdzfeladatot ell6t6 szerv vagy szem6ly kezelds6ben l6v6 6s

tev6kenysdg6re vonatkoz6 vagy kdzfeladatdnak ell6t6s6val dsszefiigg6sben keletkezett, a
szem6lyes adat fogalma al6 nem es6, b6rmilyen m6don vagy form6ban rlgzitett inform6ci6
vagy ismeret, ftiggetlentil kezel6sdnek m6dj6t6l, crn61l6 vagy gffitem6nyes jelleg6t6l, igy
kiildndsen a hat6skdrre, illet6kess6gre, szewezeti fel6pit6sre, szakmai tev6kenys6gre, arurak
eredm6nyess6g6re is kiterjed6 6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajt6kra 6s a mrikdd6st szabdlyoz6
jogszabdlyokra, valamint a gazdillkod6sra, a megkdtdtt szerzbddsekre vonatkoz6 adat.

Kdzdrdekbfil nyilvdnos adat: a kdz6rdekri adat fogalma al6 nem tartoz6 minden olyan adat,
amelynek nyilvtlnoss6gra hozatalflt, megismerhet6s6g6t vagy hozzdferhet6v6 t6teldt t6rv6ny
kdz6rdekb6l elrendeli.

Kdzzdtdteli egysdg:6sszefligg6 tdrgyu adatok - IHM rendelet 6lta1 meghatirozott - egyiittese,
amely megjelenithet6 kiilOnbdzo formdtumri dokumentumban vagy adatbdzisban.
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Kdzzdt[tel: kciz6rdekti 6s kozdrdekb6l nyilv6nos adatoknak internetes honlapon, digit6lis
form6ban, bitrki szdmdra, szemelyazonositds n6lktil, korl6toz6st6l mentesen, dijmentesen
tortdno ho zzdferheto v6 t6te le.

Kiilbnbs kdzzititeli lista: jogszabaly altal egyes lgazatokra, kozfeladatot ell6t6 szervtipusra
v onatkozo an me ghat6r ozoll, kotelezo en kozzeteendo kozdrdekti adatok kore.

Kiili)nleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiseghez tartozfsra, a politikai v6lem6nyre vagy pdrt6ll6sra, a
vall6sos vagy m6s vllilgnezett meggyozoddsre, az 6rdek-kdpviseleti szeryezeti tagsdgra, a

szexu6lis dletre vonatkoz6 szemdlyes adat,

b) az egeszsdgi 6llapotra, a k6ros szenveddlyre vonatkoz6 szem6lyes adat, valamint a briniigyi
szem6lyes adat.

Lelrd adatok: a kozzdtdteh egysdgek nyilv6ntart6si adatai, amelyek az egysdges

kdzadatkeres6 rendszer miikodds6hez sztiks6gesek.

Nyilvdnossdgra hozatal: ha az adatot bttrkt szftmdrahozzfiferhetovd teszik.

II.
A Kozf,RDEKU ADAToK MEGISMEnfSfnT TnANyuI,o KERELMEK

1. A kiiz6rdekii adat megismer6s6nek szabdlyai

A K6brinyai Csodap6k Ovodanak lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6s6ben l6v6 kdz6rdekti
adatot bdrki megismerhesse, kiv6ve, ha az adat szolg6lati titok, min6sftett adat, vagy a
kdz6rdekri adatok nyilvdnossdgiltoz va16 jogot tdrv6ny korlfitozza. A k6z6rdekti adatok
megismer6s6vel 6s nyilv6nossdghvaldsszefiigg6sben az ijzleti titok megismer6s6re a Polg6ri
Tdrv6nykdnyvben foglaltak az irinyad6k. A k6z6rdekti adatok nem ismerhet6ek meg, illetve
nyilv6noss6guk korl6tozhat6 azlnfo. tdrv6ny 27. $-6nak rendelkez6sei szerint. K0z6rdekb6l
nyilv6nos adat a kdzfeladatot ell6t6 szerv feladat- 6s hat6sk6r6ben eljar6 szemdly neve,
feladatkdre, munkakdre, vezetli megbizisa, a klzfeladat eLl6tds6val 6sszeftigg6 egy6b
szem6lyes adata, valamint azok a szem6lyes adatai, amelyek megismerhet6s6g6t tdrvdny
eloirja.

A kdz6rdekti adat 6s a kdz6rdekb6l nyilv6nos adat (a tov6bbiakban egyiitt: kdz6rdekti adat)
megismer6s6re ig6nyt kell benyujtani a K6banyai Csodap6k 6voda 1104, Budapest, M6di
u.127. Az igdny benyujt6s6val egyidejtileg kezdet6t veszi az eljirhs. A kdz6rdekti adat
megismer6se ir6nti ig6nyt sz6ban kdzdlheti, illetve frdsban bdrki tdritlsmentesen benyrijthatja
fiiggetlentil att6l, hogy a k6relemben foglalt adatokat saj6t felhasznillils vagy m6s szem6ly,
illetve szew ezet rdszdre tdrt6n6 tov6bbft6s c6lj 6b6l ig6nyli.



Sz6beli igdnybejelent6st szem6lyesen 6s telefonon lehet tenni a kovetkez6 helyen 6s id6ben:

- Szem6lyesen az Svoda nyitvatart6si ideje alatt: 6-1.8 6r6ig

- Telefonon nyitvatart6si id6ben: 0612603362 Szigetind Mezei Gabriella
6vodavezeton6l.

- ir6sbeli ig6nybejelent6st a kovetkez6 m6dokon lehet tenni:

- Elektronikus irton: csodapok.ovoda@gmail.com

Az Info. torvdny 6ltal meghatftrozott 61tal6nos kozzeteteli list6t, az adatkozlo megnevezesevel
a 1. szdmrt. melldklet tartalmazza httrom pontban (I. szervezeti, szemdlyzetr adatok, II.
tevdkenys 6 gre, mriko d6 sre vonatk ozo adatok, III. gazddlko d6si adatok).

III.
A KOTELEZ6 BN I<6 ZZNTNEND 6 ADAT O K NYILVANO S SAGRA

HOZATALANAK RENDJE

1. A kiiz6rdekii adatok nyilvfnossriga

At{tjekozlat6si kcjtelezettsdg azlnfo. torvdny ds az IHM rendelet figyelembe v6te1e mellett
kiterjed kiiloncisen a szerY:

- hatdskordre, illet6kess6gdre,

- szerv ezeti f-el 6p itd s6re,

- szakmai tevdkenysdg6re,

- eredmdnyess6g6nek 6rl6kel6sdre,

- birtok6ban 16vo adatfajtdkra,

- gazdiiko d6s6ra vonatkoz6 adatol<ra.

Ezen adatokat a szew honlapj6nak folyamatosan frissitve tartalmaznia kell.

Az adatkozlonek gondoskodni kell:
a) akozzeteteli list6kon szereplo adatok eloiilititsitr6l 6s hat6ridore trirt6n6 megktildds6r6l,
b) a kozzetdtelre kertilo adatok pontoss6g6r6l, szakszertis6g6r6l 6s aktualitdsfirol kdzzetetel
elott 6s ut6n,
c) a helyesb itett v agy fi'issitett adatok tov6bbit6s6r6l.

A szervezeti egys6gek vezetoi a felelossdgi k<jriikbe tartozo adatok kozzetetelevel kapcsolatos

meghatttrozott feladatokat a szervezeti egys6gen beliil kijeldlt felelos szemdlyek ritj6n is
elldthatj6k.

Anrennyiben a szeryezeti egysdgek vezetoi 6lnek a lehet6sdggel annak t6nydt rogzitem kell. A
felelos szemdlyeket meg kell jelolni.

A kozdrdeku adatokat a Kobtnyai Csodap6k Ovoda honlapj6n a www.csodapokovoda.hu
honlapon kell kozzetenni. Az adat frissitdseket az adatban bekdvetkezett vdltozitst kdvet6
legrovidebb idon beltil el kell vdgezm.
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2, A k6zz6t6teli elj6rrls szabflyai

Az adatfelells a k1zz6teend6 adatokat az adatkdzl6vel egyeztetetve elektronikus riton vagy
elektronikus adathordoz6n,kdzzlt6telre alkalmas (Word (doc), rtf, Excel (xls), k6p (ipg) vagy
PDF) formdtumban eljuttatja az adatkdzlohdz vagy kdzvetlentil az adatbdzisba rdgziti. A
felhaszn6l6 6Ltal kit6ltend6 nyomtatv6nyokat, tirlapokat az adatfelel6s letdlthet6,
szerkeszthet6 form6tumban kiildi meg adatkdzlonek, illetve ilyen form6tumban teszikdzzl.

Az adatfelel6s minden esetben ellenorzi az adatkdzlt5hlz eljuttatott 6s a kdzz5tett adatok
egyezosdgdt.

Az adatkdzll ellen6rzi az iltadott adatok form6tum, kiilalak, megjelen6s szerinti alkalmass6g6t
a kdzl6sre. Alkalmatlans6g esetdn, a hirinyoss6g kiktiszdbdl6s6ig, nem tesz eleget a

kdzzdtdtelnek.

Az adatkozlo a kapott adatokat kdzzdteszi 6s gondoskodik az adat kdzzetetelevel,
helyesbit6s6vel, frissit6s6vel vagy elt6volit6s6val kapcsolatos esem6nynek, id6pontnak,
va1amintazadatfele16s6sazadatk6zl6szem6lynev6neknapl6z6s5r61'.

Az adatkdzl6 gondoskodik a napllzott adatdllomdny megsemmisit6s, illet6ktelen szemely
illtali m6dosit6s, az egyes bejegyz6sek tdrl6se vagy a bejegyz6sek sorrendj6nek
megvdltoztatSsa elleni v6delm6r6l,biztositla, hogy a napl6 tartalmrihoz csak arra feljo$ositott
szem6lyek f6rhessenek hozz6, a napl6r6l biztons6gi mdsolatot keszrt.

3. A kdz6rdekii adatok hetyesbit6se, frissit6se 6s eltfvolitfsa ' ' l;

A honlapon szerepl6 kdzdrdekri adatok a honlapr6l kdzzdtdteltol szimitott egy 6vig a

honlapr6l nem t6volithat6k el. A kdzzeteteli egys6g honlapr6l tdrt6n6 elt6volit6s6nak
id6pontj6ra, illetve elozo 61lapota archivillilsdnak (honlapon tart6s6nak) idbtartanara a

szabillyzatl,szdmrtmeildkletdbenel6irtakazfu inyad6k.

Amennyiben akdzzdtdteli lista az adat elozo 6llapot6nak archfvumbantarlilsdt irja el6, az adat
frissit6se eset6n annak el6rhet6v6 t6tele a meglrzdsi id6 eltelt6ig nem sztintethet6 rneg, az

adatvilltozds (frissft6s) tenyet, idej6t, az t$ illlapot fellelhet6s6g6t, az archivumban el6rhet6
adat elavulilsifi egydrtelmiien fel kell tiintetni.
T6vesvagypontatlanadatnemtehet6el6rhet6v6ahonlapon

A frissitett adat ij Sllapota mellett fel kell ttintetni a frissit6s t6ny6t 6s idejdt, illetve az adqt
elozb 6llapot6nak archiv 6llomanyb anval6 el6rhet6s6g6t. : ' '; i r 'i



IV.

zllnb RENDELKEznSTT

A szab 6ly zat 2022 .0 9 .0 I . napj rln l6p hatdlyb a.

A K6b6nyai Csodap6k 6voda vezetdj6nek kell gondoskodni, hogy a szabdlyzatban foglalt
el6ir6sokat az lrintett munkat6rsak megismerj6k, annak t6ny6t a szabdlyzat 2. szdmrt
melldkletdben szercpl6 megismer6si nyilatkozaton al6ir6sukkal igazoljdk a hat6lybal6p6s
napj 6v al e gyi dej tile g.

Budapest, 2022.08.3L
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1, szdmrt meildklet

AlralAN os K0zzrtrf rnr,r LrsrA
I. Szervezeti, szem6lyzeti adatok

Adat Frissit6s Meg6rz6s

1 A krjzfeladatot ell5t6 szerv hivatalos neve,
szdkhelye, postai cfme, telefonsz6ma,
elektronikus lev6lcime, honlapj a,

ti gyfel s zo I g illatdnak el 6rhet6 s6 gei

A v6ltoz6sokat
kdvet6en azonnal

Az elozb dllapot
tdrlend6

2. A kdzfeladatot ellit6 szew vezet6inek
neve, beoszt6sa, el6rhet6sdge
(telefonsz6ma, elektronikus lev6lcime)

Avdltozdsokat
kovet6en azonnal

Azelozo illlapot
tdrlend6

Alkalmazotti testtilet letszirma,
osszetdtele , tagSainak neve, beoszt6sa,

eldrhetosdge

A v6ltoz6sokat
kcivet6en azonnal

Az el6zb 6llapot
tdrlend6

4. A kdzfeladatot ell6t6 szerv tdbbs6gi
tulaj don6ban 6116, illetve rdszv6tel6vel
mrikd d6 gazdirlko d6 szervezet neve,
sz6khelye, el6rhet6s6ge (postai cime,
telefonsz6ma, elektronikus levdlcime),
tevdkenys6gi kdre, k6pviseldj6nek neve, a

kdzfeladato t ell6t6 szerv r 6szesed6s6nek

m6rt6ke

A v6ltoz6sokat
kovet6en azonnal

Az elozo illlapot 1 6vig
archivumb an tartds|v al

5. A kdzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal d,apitott
kozalapitv Snyok neve, sz6khelye,
el6rhet6sdge (postai cime, telefon- 6s

telefaxsz6ma, elektronikus lev6lcime),
alapit6 okirata, kezelo szerv6nek tagai

A vdltoz6sokat
kdvet6en azonnal

Az eloz6 6llapot 1 6vig
archivumb an tartdsdv al

6. A kozfeladatot ellirtl szerv 6ltal alapitott
kdlts6gvet6si szerv neve, sz6khelye, a

kd lts6 gvet6si szervet alapit6 j o gszabdly
megjel6l6se, illetve az azt alapitd
hatilrozat, a krilts6gvet6si szerv alapit6
okirata, v ezetoj e, honlapj 6nak
el6rhet6s6ge, mtikdd6si enged6lye

A v6ltoz6sokat
kdvet6en azonnal

Az elozo illlapot 1 6vig
archivumb an tartdsdv al

7. A kdzfeladatot el16t6 szerv felettes, illetve
feltigyeleti szerv6nek, hat6s6gi dclnt6sei

tekintet6ben a fellebbe zes elbir ii6s5r a
jogosult szerv

A v6ltoz6sokat
kcivet6en azonnal

Az eloz6 6llapot 1 6vig
archivumb an tartdsdv al



II. Tev6kenys6gre, miikiid6sre vonatkoz6 adatok

Adat Frissit6s lles6rz6s
1 A kdzfeladatot e116t6 szerv feladatirt,

hat6skdr6t 6s alaptevdkenys6gdt
meghatdroz6, a szervre vonatkoz6
alapvet6 j o gszabdlyok, k0zj ogi
szew ezetszabdly oz6 eszk0zdk, valamint a

szerv ezeti 6s mtikdd6 si szabdly zat v agy
tigyrend, az adatvddelmi 6s adatbiztonsdgi
szabilyzat hat6lyos 6s teljes szdvege

A v6ltoz6sokat
kdvet6en azornal

Azel6zb 6llapot l6vig
archivumbantutdsdval

2. A krjzfeladatot ell6t6 szeru 6ltal nyfijtott
vagy kriltsdgvetds6b6l frnanszir ozott
kozszolgfltat6sok megnev ezdse, tartalma,
a kozszolgdltat6sok ig6nybev6tel6nek
rendj e, a kdzszolgdltatilsert fi zetend6 dij
m6r16ke, az abb6l adott kedvezm6nyek

A v6ltoz6sokat
kdvet6en azowruI

Az el6zo 6llapot 1 6vig
archivumb an tartdsdv al

J. A kdzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal
fenntartott adatb i"zisok, i I I etve
nyilv6ntart6sok leir6 adatu (nev,
form6tum, az adatkezel6s c6lja, jogalapja,
rdolartama, az lrintettek k<ire, az adatok
forr6sa, k6rd6ives adatfelv6tel eset6n a

kitdltend6 k6rd6iv), az adatv edelmi
ny rlv Sntart6sb a bej el entend6
nyilvtintart6soknak az e tdwlny szerinti
azonosit6 adatai; a kdzfeladatot ell6t6
szerv Sltal - alaptev6kenysdge keret6ben -
gyrijtcitt 6s feldolgozott adatokfajtfi, a

hozzdfdrds m6dj a, a mSsolatkdszft6s
kiiltsdeei

A v6ltoz6sokat
kdvet6en azowral

Azelozo 6llapot 16vig
archivumb an tartdsdv al

4. A k<izfeladatot ell5t6 szerv nyilv6nos
kiadv6nyainak cime, tdmdja, a hozzdflrds
m6dja, a kiadvSny ingyeness6ge, illetve a

kolts6et6rit6s m6rtdke

Negyed6vente Azelozo 6llapot 16vig
archivumb an tartdsdv al

5. A testiileti szerv ddnt6sei el6k6szit6s6nek
rendj e, az illlamp olgitri kdzremrikdd6s
(v6lem6nyez6s) m6dja, elj6r6si szabdlyai,
a testtileti szerv til6seinek helye, ideje,
tov irbbd nyilv6nossilga, dcint6sei, til6s6nek
jegyz6k6nyvei, illetve risszefoglal6i; a

testiileti szew SZay azi.sdnak adatai, ha ezt

i o sszabdlv nem korliltozza

Avdltozhsokat
kcivet6en azownl

Azel6zo 611apot 16vig
archivumb an tartisix al

6. A kcizfeladatot ell6t6 szerv iitalkdzzetett
hirdetm6nyek" kdzlem6nyek

Folyamatosan Legalilbb 1 6vig
archivumbanl'arrtilsdval

7, A kcizfeladatot ell6t6 szerv d,ltalkrirt Folyamatosan Az el6zo illlapot 1 dvie



pdly azatok sza?,rnai leir ilsa, azok
eredm6nyei 6s indokol6suk

archivumb an tartdsdv al

8. A kdzfeladatot ell6t6 szervn6l vegzett
alaptev6kenys6ggel kapcsolatos
vizsg6latok, ellen6rz6sek nyilv6nos
mee6llapit6sai

Avizsgdlatr6l s2616
jelent6s megismer6s6t
k0vet6en
halad6ktalanul

Azelozo 6llapot I 6vig
archivumban1'artilsdval

9. A kriz6rdekri adatok megismer6s6re
ir6nyul6 ig6nyek int6zds6nek rendle, az

illet6kes szervezeti egysdg neve,
el6rhet6s6ge, s ahol kijel6l6sre kertil, az

adatv6delmi felel6s, vagy az inform6ci6s
ioeokkal foelalkoz6 szem6ly neve

Negyed6vente Az eloz6 dllapot
tdrlend6

10. A kdzfeladatot e116t6 szerv
tev6kenys6g6re vonatk oz6, jo gszab6lyon
alapul6 statisztikai adatgyiijt6s
eredm6nyei" idSbeli vSltoz6suk

Negyed6vente Az el6z6 illlapot I 6vig
archivumb an tarlilsdv al

11 A kdz6rdekii adatokkal kapcsolatos
kcitelez6 statisztikai adatszolgdltat6s adott
szervre vonatkoz6 adatai

Negyed6vente Az elozo 6llapot 1 6vig
archivumb an tartds|v al

12. Azon kciz6rdekri adatok hasznosit6s6ra
ir6nyul6 szerzodesek list6ja, amelyekben a

kozfeladatot ell6t6 szery az egyik
szerzodo fel

Negyed6vente Az elozo 6llapot 1 6vig
archivumb at tarl6s6v al

13. A kdzfeladatot ellitS szerv kezel6sdben
l6v6 kdz6rdekri adatok felhasznfilSsdra,
haszno sit6s6ra vonatko z6 illtalfuo s
szerzod6si feltdtelek

Avdltozdsokat
kdvet6en azonnal

Az el6zi5 fillapot 1 6vig
archivumban 1.arrtilsival

t4. A kcizfeladatot ell6t6 szervre vonatkoz6
kiildn<is ds e svedi kdzz€teteli lista

Avdltozdsokat
kdvet6en azownl

Az eloz6 6llapot
tdrlend6 ,

15. A kdzfeladatot ell6t6 szerv kezel6s6ben
1ev6, a kdzadatok rijrahasznosit6s6r6l
s2616 torvdny szerint rijrahasznosit6s
clljdra el6rhet6 kdzadatok list6j a,

valamint azok rendelkezdsre 6116

form6tuma

A v6ltoz6sokat kdvet6
15 napon beliil

Az elozo illlapot I 6vig
archivumb an tarlilshv al

l,i

l,i



IlI. G azdilkodisi adatok

Adat Frissit6s Mes6rz6s
I A kozfeladatot ell6t6 szerv 6ves (elemi)

kdlts6gvet6se, sz6mviteli tdrvdny szerinti
besz6mol6j a; a kdlts6gvet6s
vdgrehaj t6s 61 6l - a ktildn j o gsz abilyban
meghatdrozott m5don 6s gyakorisdggal -
keszitett besz6mol6k

Avdltozdsokat
kcivet6en azowtal

A ktil<in j o gszabdlyban
me ghatirr ozott idei g, de

legal6bb 5 6vig
archivumb an tartilsdv al

2. A k<izfeladatot ell6t6 szervn6l
fo glalko ztatottak lltszimfu a 6 s szemdlyi
juttat6saira vonatkoz6 dsszesitett adatok,
illetve dsszesitve avezetok 6s vezet6
tisztsdgvisel6k illetm6nye, munkab6re, 6s

rendszeres j uttat6sai, valamint
kd lts 6 gt6rit 6se, az e gydb alkalmazottaknak
nyfjtott juttatdsok fajtdja 6s m6rt6ke
osszesitve

Negyed6vente A kiil6n jogszabtiyban
me ghatin ozott idei g, de

legalibb 1 6vig
archivumb an tartdsdv al

J. Az illlamhaztartils p 6nze szkd zei
f elhaszndlils 6va1, az lllamhdztartisho z
tartozS vagyonnal tdrt6n6 gazd6lkod6ssal
risszeftigg6 - a kiilon jo gszabdlyban
meghatfu ozott 6rt6kti - 6rubeszer zdsr e,

6pit6 s i b eruhindsr a, szolgdltatds
megrendel6sre, vagyon6rt6kesit6sre,
vagyonhasznosit6sra, vagyon vagy
vagyoni 6rt6kti jog iltaddsdra, valamint
ko nce s szi 6b a addsr a v onatko z6
szerz6d6sek megnevez6se (tfpusa), titrgya,
aszerzoddst k6t6 felek neve, aszerzodds
6rt6ke, hatfuozott id6re kdtcltt szerzodls
eset6ben annak idltartama

A dontds meghozatalfi
koveto hatvanadik
napig

A kiildn jogszabfllyban
me ghatdr ozott idei g, de

legal6bb 1 6vig
archivumbantwtdsdval

4. A kdzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal nem
al apfe I adat ai ellSthsdr a (i gy ktil 6 no s en

t6rsadal mi szew ezet tdmo gatds 6r a,

foglalkoztatottai szakmai 6s

munkav6llal6i 6rdek-kdpviseleti szervei
szfimix a, fo glalkoztatottj ai, ell6tottj ai
oktat6si, kultur6lis, szoci6lis 6s

sporttev6kenys6get segit6 szervezet
tdmo gatds 6r a, alapitv 6nyok 6ltal el I 6tott
feladatokkal 6sszefligg6 kifizet6sre)
forditott, 6tmilli6 forintot meghalad6
kifizet6sek

Negyed6vente A ktildn jogszabdlyban
meghat{r ozott ideig, de
legaldbb I 6vig
archivumb an tartdsix al

5. Az Eur 6pai Uni6 tdmo gatds|v al
me gval6 su16 fej leszt6 sek leir 6sa, az
azol<r a vonatkoz6 szer z6 dd sek

Negyed6vente Legalthb 1 6vig
archivumb an tartds 6v aI



6. Kozb eszer zdsi inform6ci6k (6ves terv,
cisszegz6s az ajirnlatok elbir6l6s6r61, a

meekdtdtt szerz6d6sekr6l)

Negyed6vente Legalilbb 1 6vig
archivumb an tartdsdv al


