A szabad információáramlásról, az információk
kezeléséről szóló törvény ( 211/2000 Z. z.)
1. Az információk kötelező közzététele
Ipolynyék község, mint adatszolgáltató szerv szervezeti felépítése, jogköre és
illetékességi köre, szervezeti felépítésének leírása
Ipolynyék község az SZNT 369/1990-es számú, a községek szervezeti felépítéséről szóló
törvényének értelmében önálló közigazgatási egység; hatáskörébe tartoznak mindazon
személyek, akiknek az állandó lakóhelye a község területén van. A község jogi alanyisággal
rendelkezik, és a törvények által meghatározott keretek között gazdálkodik a vagyonával és
bevételeivel. A közigazgatási tevékenységében a község alapvető feladata a területének
sokoldalú fejlesztése és gondoskodás a lakosok szükségleteinek kielégítéséről.
Ipolynyék község szervezeti felépítése a következő: a község polgármestere, a községi hivatal
vezetője, a polgármester titkársága, a községi hivatal szakmai részlegei – anyakönyvi hivatal,
adók és járulékok, számvitel, könyvtár, óvoda, művelődési ház, szennyvíztisztító-állomás,
karbantartás.
A közérdekű adatokhoz való hozzáférés helye, ideje és módjai. A közérdekű adatkérés
módjai: hol lehet kérvényt, javaslatot adni, panaszt vagy más indítványt tenni.
Minden jogi és természetes személy jogosult közérdekű adatkérés benyújtására Ipolynyék
községhez a 211/2000-es sz. törvény alapján, melynek tárgya az információkhoz való szabad
hozzájutás. A kérvényt szóban, írásban (postai úton), faxszal, elektronikus levéllel vagy más
műszaki eszközzel lehet benyújtani a községhez. Azokhoz az információkhoz, melyeket
Ipolynyék község a szabad információáramlásról szóló törvény értelmében kötelezően
közzétesz, a kérvényezők a www.vinica.sk internetes címen juthatnak.
Adatkérést be lehet nyújtani személyesen is Ipolynyék község iktatójában, amely az
anyakölnyvi hivatal 2. emeletén található, mégpedig a következő időpontokban:
Hétfőtől csütörtökig: 7.30 - 16.00 között.
Pénteken: 7.30 – 13.30 között.
Postai küldeményként a következő címen::
Obecný úrad Vinica, Cesta slobody 466, 991 28 Vinica
Faxszal: +421 0474891379 –es számon
Elektronikus postával: info@vinica.sk
Ipolynyék község korlátozhatja az adathozzáférést a jelzett törvény 8 – 12 §-a értelmében,
mégpedig a következő esetekben.







ha az adat államtitokra vonatkozik. (100/1996-os sz. törvény),
ha az adat szolgálati titokra vonatkozik 100/1996-os sz. törvény),
ha az adat adózási titokra vonatkozik (511/1992-es sz. törvény),
ha az adat cégtitokra vonatkozik (Kereskedelmi Törvénykönyv),
ha az adatra a szabad információáramlásról szóló törvény 11. § -ának értelmében
korlátozások vonatkoznak.

Kérvényt, javaslatot, panaszt vagy más jellegű indítványt személyesen is át lehet adni
Ipolynyék község iktatójában vagy pedig postai úton a községi hivatal címén.
Az adatszolgáltatást kérő kérvényt a község mint adatszolgáltató szerv köteles haladék nélkül
megválaszolni,
-

vagyis a kérvény feladásától számított 8 munkanapon belül, illetve ha hiányos
kérvényről van szó, a hiányosságok eltávolítása után a törvény 14. § -ának 2. és 3.
bekezdése alapján.
15 munkanapon belül éspedig adekvát formában, ha az adatkérést látássérült
kezdeményezi a törvény 16. §-a 2.bekezdesésének a) pontja alapján, ha a törvény nem
rendelkezik másként.

Az adatszolgáltató szerv megalapozott okok miatt meghosszabbíthatja a megválaszolási
határidőt, ám legfeljebb csak 8 munkanappal, illetve 15 munkanappal, ha az adatkérést
látássérült kezdeményezi. A határidő meghosszabbításáról a község mint adatszolgáltató szerv
azonnal értesíti az adatkérőt, legkésőbb a határidő ( 8, illetve 15 nap) letelte előtt. Az
értesítésben az adatközlő ismerteti azokat az okokat, amelyek miatt sor került a határidő
meghosszabbítására.
Az információk közlése többnyire szóban történik, továbbá a hivatalos iratba való betekintés
engedélyezésével (beleértve másolat vagy kivonat készítésének engedélyezését), műszaki
adathordozóra való átmásolással, az eredeti tervezetekbe való betekintés engedélyezésével,
telefon útján, fax segítségével, postai, elektronikus úton. Ha a község mint adatkezelő nem
tudja biztosítani a kérvényező által kért adatszolgáltatás módját, megállapodik a
kérvényezővel az információközlés egyéb módjáról.
Az adatkérések minden további formáját is az érvényben lévő törvények és előírások alapján
a leggyorsabb módon kell intézni.
Az adatszolgáltatás teljesítési módja ellen benyújtott fellebbezés helye, ideje és formája,
a község határozata elleni bírósági fellépés módja, beleértve azokat a követelményeket
is, amelyeket a községnek teljesítenie kell.
Ipolynyék község mint adatszolgáltató szerv elutasító határozata ellen fellebbezést lehet
benyújtani a határozat kézhezvétele után 15 napig, illetve akkor, ha letelt az adatszolgáltatás
törvényes határideje az információszolgáltatásról szóló törvény 17. §-a alapján. Ha Ipolynyék
község a törvényes határidőn belül nem szolgáltat információkat a benyújtott kérvény alapján,
illetve nem adott ki határozatot az információk megtagadásáról, továbbá nem tette közzé
a kérvényezett információkat, úgy veendő, hogy az információ kiadásának elutasításáról szóló
határozatot adott ki. A határozat kézhezvételének dátumát ebben az esetben úgy kell
meghatározni, hogy az a kérvény megválaszolására vonatkozó határidő letelte után három
nappal következik be (az idézett törvény 17. §-a alapján).

A fellebbezést Ipolynyék község iktatójában kell benyújtani, vagy postai úton az Ipolynyéki
Községi Hivatal címére. Ha a községi hivatal határozatáról van szó, a fellebbezésről
a polgármester dönt.
A fellebbezett szerv a fellebbezésről a kézhezvétel után 15 napon belül dönt. Ha ebben az
időszakban a fellebbezett szerv nem dönt a fellebbezésről, úgy veendő, hogy olyan
határozatot adott ki, amellyel elutasította a fellebbezést, és megerősítette a megtámadott
határozatot. E határozat kézhezvétele napjának a határozat kiadására vonatkozó határidő
eltelte utáni második napot kell tekinteni.
A kérvény elutasításáról szóló határozatot bírósági úton – az erről szóló törvény értelmében lehet megtámadni.
A kérvények, javaslatok, beadványok kezelésének kötelező eljárási módja és határideje,
mely érvényes a község mindennemű tevékenységére.
Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásos kérvénynek a következő elemeket kell tartalmaznia:





a kérvényező személyes adatait,
az adatszolgáltatásra kötelezett szerv megnevezését,
a kérvényezett adat meghatározását,
az adatszolgáltatás módjának meghatározását.

Ha a kérvény nem tartalmazza az említett adatokat, a község felkéri a kérvényezőt, hogy
legkevesebb 7 napon belül egészítse ki a kérvényét. Ha a kérvényező a meghatározott
időszakban nem egészíti ki a kérvényt, a község nem foglalkozik tovább a kérvénnyel. Külön
kérelemre a község írásban igazolja a kérvény beadását, és megjelöli az adathozzáférés
feltételezett árát.
A kérvény kezelésének eljárási módja a következő. Az adatszolgáltató szerv





felhívja a kérvényező figyelmét a már közzétett információra, vagy
továbbítja a kérvényt, vagy
közzéteszi az információt, vagy
nem teszi közzé az információt, és erről írásbeli határozatot küld a kérvényezőnek.

A többi kérvény, javaslat, bejelentés intézésének módját az államigazgatási eljárásról szóló
71/1967 –es számú törvény írja elő. A beadvány intézésének általánosan érvényes határideje
30 nap, bonyolultabb esetekben az államigazgatási szerv ezt a határidőt meghosszabbíthatja.
A meghosszabbításról köteles értesíteni a beadvány szerzőjét. A panaszok kezelésének és
megoldásának határidejét a 85/1990-es számú, a petíciókról szóló. törvény írja elő..
Ipolynyék község mint adatszolgáltató szerv a www.vinica.sk/dokumenty/nariadenia,
illetve a www.vinica.sk/úradná tabuľa internetes címen közzétette mindazokat az
előírásokat, melyek alapján a község eljár és határozatokat hoz, továbbá azokat az
előírásokat, melyek a természetes és jogi személyeknek a községgel szembeni jogait és
kötelességeit írják le, valamint az eljárási díjszabást és az adatszolgáltatásra vonatkozó
díjtáblázatot.

2. Egyéb információk közzététele az információkhoz való
szabad hozzájutásról szóló törvény 5. §-a 8. bekezdésének
értelmében
Az idézett törvény 5. §-ának 8. bekezdése meghatározza a községi önkormányzatok által
birtokolt információk közzétételének méltányos módját. Ennek értelmében a www.vinica.sk
internetes címen közzétételre kerülnek a következő információk is:
a) a községi önkormányzat üléseinek időpontjai, beleértve a szakbizottságok üléseit is –
legalább 7 nappal az ülések megtartása előtt
b) a községi önkormányzat üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai – legkésőbb 3 nappal az
ülések megtartása után,
c) a község általános érvényű rendeleteinek tervezetei – legalább 15 nappal az
önkormányzatban való megtárgyalásuk előtt,
d) a község általános érvényű rendeletei – a községi önkormányzatban történt jóváhagyásuk
után legkésőbb 3 nappal.

Kidolgozta: Hrubík Béla polgármester, Ipolynyék

