NAIH Dr. Péterfalvi Attila elnök

Ügyszám: NAIH-3818-5/2022
NAIH-4814-2/2022
NAIH-4819-2/2022
Előzmény: NAIH-7682/2021
NAIH-8286/2021

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
jelentése
Bánhorváti Község Önkormányzatának információszabadsággal kapcsolatos
eljárásával kapcsolatban

Bejelentések érkeztek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság), melyben a bejelentő Bánhorváti Községi Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) által nem teljesített közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban
fogalmazta meg panaszát, illetve közzétételi kötelezettségének hiányáról tájékoztatta a
Hatóságot, és kezdeményezte vizsgálatát.
I. NAIH-3818/2022: A bejelentő 2022. február 11-én kelt, a KiMitTud rendszeren keresztül
benyújtott közérdekű adatigénylésében az Önkormányzat Képviselő-testületi tagjai,
valamint az alpolgármester vagyonnyilatkozatát szerette volna megismerni.
II. NAIH-4814/2022 (előzmény: NAIH-7682/2021): A bejelentő beadványában értesítette a
Hatóságot, hogy az Önkormányzat több pályázatot is nyert és ezen projekteknek a száma,
a támogatói okirat, a nyertes kivitelező neve az Önkormányzat honlapjára nem került
feltöltésre.
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben említi a pályázatokat azonosító számok
alapján, a nyertes pályázatot benyújtó kivitelezőt azonban már nem tartalmazza.
III. NAIH-4819/2022 (előzmény: NAIH-8286/2021): A bejelentő az alábbi közérdekű
adatigényléseket nyújtotta be az Önkormányzathoz a KiMitTud rendszeren keresztül:
1. 2021. május 13.: Bánhorváti bánfalvai ravatalozó felújítás munkálataival felszedésre
került régi kb. 350-400 db 40x25x8 járdalapok hová kerültek, kinek lett eladva,
értékesítve;1
2. 2021. augusztus 30.: 2019. 08. 21. napon megrendezett Falunap összes költsége,
kiadása, valamint a kormány egymillió forint támogatása mire lett felhasználva.
Mindkettő estben számlákkal kérte igazolni;2
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3. 2021. szeptember 8.: Bánhorváti Bánfarm területére beszállított térkövek szállító
leveleinek másolata. Melyik napon történtek a beszállítások és mennyi érkezett be.
A 2012. május 4. napján a FERRO_SPED 2000 KFT Volvo önrakodós pótkocsis
szerelvény SCX-868 WEV-616 frsz. szerelvény mennyi raklap térkövet szállított a
Bánfarm területére, ennek a szállító levél másolatát kérte;3
4. 2021. október 9.: Bán-völgye helyi termék fejlesztése projekt azonosító számaTOP1.1.3-15-BO1-2018-00025. Kérte a nyertes vállalkozói szerződést, a nyertes pályázó
és a munkálatokat végző alvállalkozó nevét, telephelyét. A kivitelezés alatt elvégzett
keletkezett számlák másolatait a beépített anyagokról, valamint a teljes elszámolásról.
Külön-külön mindkettő településről, Bánhorváti - Nagybarca településről.4
A bejelentő tájékoztatása, illetve a Kimittud rendszer tanúsága szerint az Önkormányzat nem
válaszolta meg a bejelentő fentiekben megjelölt közérdekű adatigényléseit.
Mindhárom ügyben a Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3)
bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indított.
I.A Hatóság 2022. március 25-én kelt, NAIH-3818-3/2022., valamint NAIH-3818-4/2022.
ügyszámú megkereséseire – amelyet a hivatali kapu rendszere szerint 2022. március 28-án,
illetve 2022. július 13-án átvettek – az Önkormányzat a rendelkezésre álló határidőn belül nem
válaszolt.
II.A Hatóság 2021. október 27-én kelt NAIH-7682-2/2021. ügyszámú, 2021. december 20-án
kelt NAIH-7682-3/2022., valamint 2022. április 13-án kelt NAIH-4814-1/2022. ügyszámú
megkereséseire – amelyet a hivatali kapu rendszere szerint 2021. október 27-én, 2021.
december 21-én, 2022. április 20-án átvettek – az Infotv. 54. § (1) bekezdésének c) pontja,
valamint (2) bekezdése alapján kérte az Önkormányzatot, hogy szíveskedjen tájékoztatást
nyújtani arról, hogy a vizsgálat tárgyát képező adatok miért nem kerültek közzétételre a
hivatalos honlapján. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló határidőn belül nem válaszolt.
III.A Hatóság 2021. december 2-án kelt NAIH-8286-4/2021. ügyszámú, valamint 2022. április
13-án kelt NAIH-4819-1/2022. ügyszámú ─ szintén hivatali kapun keresztül küldött ─
megkereséseiben is megkísérelte felvenni a kapcsolatot az Önkormányzattal, azonban
egyszer sem válaszoltak a rendelkezésre álló határidőn belül.
Az üggyel kapcsolatban a Hatóság az alábbi álláspontra jutott.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat sorozatosan figyelmen kívül hagyta a tájékoztatási
kötelezettségét, megsértette az Infotv. szerinti vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó
rendelkezéseket. Továbbá ─ azzal, hogy a bejelentő közérdekű adatigénylésére sem válaszolt
─ nem biztosította számára a közérdekű adatok megismerhetőségéhez fűződő alapvető jogot.
A Hatóság nem tartotta elfogadhatónak az Önkormányzat magatartását és a fentiekre,
valamint a kooperáció és az érdemi állásfoglaláshoz szükséges tények, információk és okok
feltárhatóságának hiányára tekintettel az ügyben az Infotv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján
jelentést bocsát ki.
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A Hatóság jelentése az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján nyilvános, ezért azt a Hatóság a
honlapján elérhetővé tette. Az Infotv. 59. § (5) bekezdése értelmében a Hatóság jelentése
bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható meg.
Bízom benne, hogy a fenti jelentés alkalmas lesz az információszabadság, és az ahhoz
fűződő joggal összefüggő jogsérelem orvoslására, a közvélemény figyelmének felhívására, és
a jövőbeni hasonló jogsértések elkerülésére.
Budapest, elektronikus aláírás szerint

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

