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[…] részére
jegyző
[…]
Hivatali kapun keresztül
Tisztelt Jegyző Asszony!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) […] (a továbbiakban:
Önkormányzat) elektronikus közzétételi kötelezettségével kapcsolatos vizsgálata vonatkozásában az
alábbiakról tájékoztatom.
2022. május 24. napján arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy a Hatóság felszólítása alapján sor került az
Önkormányzat honlapjának áttekintésére és annak eredményeképp az alábbi adatok javítását kérte a honlap
kezelőjétől:
−

a személyi állományban bekövetkezett változások feltüntetése;

−

az Önkormányzat elektronikus elérhetőségének aktualizálása;

−

háziorvosi rendelési idők pontosítása;

−

használaton kívül nyomtatványok eltávolítása;

−

2021. év és 2022. évi képviselő-testületi jegyzőkönyvek közzététele;

−

a további jegyzőkönyvek folyamatos feltöltése és a képviselő-testületi meghívók honlapon történő
közzététele.

A Hatóság ellenőrizte az Önkormányzat oldalát, és a Jegyző Asszony tájékoztatásának megfelelően feltöltésre
kerültek a megjelölt közzétételi egységek.
A Hatóság ugyanakkor tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy 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 (a továbbiakban: Kormányrendelet)
5. § (5) bekezdése alapján a saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő a honlapon az egységes
közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást köteles elhelyezni.
A Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján
közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatoka a szerv honlapjának nyitólapjáról
közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni.
A fentieknek megfelelően kérem, hogy:
−

az Önkormányzat honlapján helyezzenek el az egységes közadatkereső rendszere mutató
hivatkozást;

−

az elektronikus közzétételi kötelezettségnek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklete szerinti
struktúrában, az Önkormányzat honlapjának nyitólapjáról közvetlenül elérhető „Közérdekű adatok”
hivatkozás/menüpont alatt tegyenek eleget.
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