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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő sérelmezi, hogy Ágfalván a Német Nemzetiségi
Önkormányzat több, mint fél éve nem tölti fel a honlapjára
az önkormányzat testületi üléseinek a jegyzőkönyveit, és
kérte egy korábbi jegyzőkönyvben szereplő adatok
ellenőrzését.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 33. § (1) bekezdése
rendelkezik az elektronikus közzétételi kötelezettségről. A közzétételre
kötelezett szervnek tehát az Info tv. 1. melléklet H/8, pontja alapján a
testületi szerv …, döntéseit, ülésének jegyzőkönyveit, … a testületi szerv
szavazásának adatait, ha ezt jogszabály nem korlátozza, … a helyi
önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztéseket a benyújtás időpontját követően a honlapon azonnal közzé
kell tenni, továbbá az előző állapot 1 évig archívumban tartásával meg kell
őrizni.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (1) és (3)
bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének
üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely jegyzőkönyv elkészítéséért a
nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős, így ő köteles gondoskodni az
Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok honlapon történő
közzétételéről is. A Kormányhivatal megvizsgálta az Önkormányzat
honlapját és megállapította, hogy azon nem érhetők el az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2020. március 11. napja után tartott üléseiről
készült jegyzőkönyvek. Mindezekre tekintettel a Kormányhivatal
törvényességi felhívást bocsátott ki annak okán, hogy az Önkormányzat
elnöke nem tett eleget az Info tv.-ben foglalt kötelezettségének.
Az ügyben szintén megkeresett Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) a közérdekű
bejelentésben foglaltakat megvizsgálta, és megírta, hogy az Info tv. 38. §
(3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH vizsgálatot indított. A NAIH
felszólította az Ágfalvi Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban
Polgármesteri Hivatal), továbbá az Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzatot, hogy az Info tv. szerinti elektronikus közzétételi
kötelezettségének tegyen eleget. A Polgármesteri Hivatal arról tájékoztatta
a NAIH-ot, hogy a hiányosságok pótlására ellenőrzési és intézkedési tervet
készítettek és 2020. december 31-ig rendezik a közérdekű adatok
közzétételét.

