Ságvár Község Önkormányzata
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 37. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése, figyelemmel 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.rendeletben, valamint a közzétételi
listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005.
(XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra.
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)
2. Székhely
3. Postacím (postafiók szerinti címe,
ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy
belföldi számként, utóbbi esetben
körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal)
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi
számként,
utóbbi
esetben
körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím
7. A honlap URL-je
8.
Ügyfélszolgálat
vagy
közönségkapcsolat
elérhetősége
(telefonszám,
telefaxszám,
ügyfélfogadás helye, postacíme)
9.
Az
ügyfélszolgálati
közönségkapcsolati vezető neve
10. Az ügyfélfogadás rendje
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Ságvár Község Önkormányzata
8654 Ságvár, Fő utca 16.
8654 Ságvár, Fő utca 16.

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.
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-
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-
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ugyfelszolg@sagvar.hu
www.sagvar.hu
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel: 84/580-022/11
Fax: 84/380-011
e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
vagy A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30
Péntek: 8.00- 12.00

-

-

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista
szervezeti egységek és vezetőik k/Onkormanyzat/01_Szervezeti_abra_Sagvar.pdf
megnevezésével)

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum

-

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek,
valamint testületi szerv esetén a
testületi
tagok
neve,
beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége
(telefon,
telefax,
postacím,

Polgármester: Kecskés Gábor, tel: 84/580-022/13,
e-mail: polgarmester@sagvar.hu, 8654 Ságvár, Fő
u. 16.
Testületi tagok: Bódis József alpolgármester,

-
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elektronikus levélcím)

Bodóné Császár Anna, Bodó Ferencné, Juhász
István, Lengyel Ferenc, Sárvári Norbert.
Pénzügyi bizottság: Sárvári Norbert elnök, Somi
levente alelnök, Bodó Ferencné képviselő tag,
Lengyel Ferenc képviselő tag, dr. Rideg Róbert nem
képviselő tag.
Szociális Bizottság: Bodóné Császár Anna elnök,
Bodó Ferencné alelnök, Sárvári Norbert képviselő
tag, Kiss László nem képviselő tag, Szabóné
Szentpéteri Violetta nem képviselő tag.
Jogi és ügyrendi bizottság: Bodó Ferencné elnök,
Bodóné Császár Anna alelnök, Juhász István
képviselő tag.
Jegyző: Budainé Vajk Ildikó
Aljegyző: Koltai Bernadett
2. A szervezeti egységek vezetőinek Polgármester: Kecskés Gábor, tel: 84/580-022/13,
neve, beosztás megnevezése, hivatali e-mail: polgarmester@sagvar.hu, postacím: 8654
elérhetősége
(telefon,
telefax, Ságvár, Fő utca 16.
postacím, elektronikus levélcím)
Jegyző: Budainé Vajk Ildikó, tel:84/580-022/19,
email: jegyzo@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár,
Fő utca 16.
Aljegyző: Koltai Bernadett, tel: 84/580-022/18,
e-mail: aljegyzo@sagvar.hu, postacím: 8654
Ságvár, Fő utca 16.

2021. 04. 12.

-

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése
alatt
álló,
vagy
alárendeltségében
működő
más
közfeladatot ellátó szervek hivatalos
neve
(teljes
neve),
székhelye,
elérhetősége
(telefonszám,
telefaxszám, postacím, elektronikus
levélcím)
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése
alatt
álló,
vagy
alárendeltségében
működő
más
közfeladatot
ellátó
szervek
honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése
alatt
álló,
vagy
alárendeltségében
működő
más
közfeladatot
ellátó
szervek
ügyfélszolgálatának
vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám,
telefaxszám,
ügyfélfogadás
helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje

B) Megjegyzés
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel: 84/580-022/11
Fax: 84/380-011
e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

www.sagvar.hu

2021. 04. 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel: 84/580-022/11
Fax: 84/380-011
e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30
Péntek: 8.00- 12.00

2021. 04. 12.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése
alatt
álló,
vagy
alárendeltségében
működő
más
közfeladatot ellátó szervek hivatalos

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó
Társulás
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel: 84/580-022/11

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.
2

neve
(teljes
neve),
székhelye,
elérhetősége
(telefonszám,
telefaxszám, postacím, elektronikus
levélcím)
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése
alatt
álló,
vagy
alárendeltségében
működő
más
közfeladatot
ellátó
szervek
honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése
alatt
álló,
vagy
alárendeltségében
működő
más
közfeladatot
ellátó
szervek
ügyfélszolgálatának
vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám,
telefaxszám,
ügyfélfogadás
helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje

Fax: 84/380-011
e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
www.sagvar.hu

2021. 04. 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel: 84/580-022/11
Fax: 84/380-011
e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30
Péntek: 8.00- 12.00

2021. 04. 12.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó
szervezetek
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve,
székhelye,
elérhetősége
(telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), amelyek a
közfeladatot ellátó szerv többségi
tulajdonában állnak, illetve amelyek
felett
közvetlen
irányítással
rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó
szervezetek tevékenységi körének
leírása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó
szervezetek képviselőjének neve
4. A fentiek szerinti gazdálkodó
szervezetekben a közfeladatot ellátó
szerv részesedésének mértéke

A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2021. 04. 12.

A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2021. 04. 12.

A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
amelyeket a közfeladatot ellátó szerv
alapított, amelyek alapítói jogát ő
gyakorolja
2. A fentiek szerinti közalapítványok A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
kezelő szerve tagjainak felsorolása

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

2021. 04. 12.
2021. 04. 12.
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1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
alapított lapok neve
2. A közfeladatot ellátó szerv által A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
alapított lapok szerkesztőségének és
kiadójának neve és elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely,
postacím, elektronikus levélcím)
3. A közfeladatot ellátó szerv által A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
alapított lapok főszerkesztőjének a
neve

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
szerv
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes,
illetve felügyeleti szervének, hatósági
döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv
felett törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv hivatalos
neve
(teljes
neve),
székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi
hely, postacím, elektronikus levélcím),
honlapjának címe
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes,
illetve felügyeleti szervének, hatósági
döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv
felett törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet
gyakorló
szerv
ügyfélszolgálatának
vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám,
telefaxszám,
ügyfélfogadás
helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje

B) Megjegyzés
Somogy Megyei Kormányhivatal
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Tel: 85/502-600
e-mail: hivatal@somogy.gov.hu
www.somogy.gov.hu

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Somogy Megyei Kormányhivatal
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Tel: 85/502-600
e-mail: hivatal@somogy.gov.hu
www.somogy.gov.hu
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szerveze
ti-egysegek

2021. 04. 12.

B) Megjegyzés

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

1.7. Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által
alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a költségvetési szervet
alapító jogszabály megjelölése, illetve
azt alapító határozat, a költségvetési
szerv alapító okirata, működési
engedélye

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Ságvár, Som és Nyim
Községek Önkormányzatai 2013. január 1-jei
hatállyal határozatlan időtartamra hozták létre.
http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista
k/Onkormanyzat/02_SKOH_alapito_okirat.pdf

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.
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2. A költségvetési szerv vezetője, Budainé Vajk Ildikó jegyző
honlapjának elérhetősége
www.sagvar.hu

2021. 04. 12.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv
feladatát,
hatáskörét
és
alaptevékenységét meghatározó, a
szervre
vonatkozó
alapvető
jogszabályok,
közjogi
szervezetszabályozó
eszközök,
valamint a szervezeti és működési
szabályzat
vagy
ügyrend
az
adatvédelmi
és
adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege

B) Megjegyzés
Ságvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/398971

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista
k/Onkormanyzat/03_1_Jogszabalyok_listaja_uj.pdf
http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista
k/Onkormanyzat/03_Adatvedelmi_es_Adatbiztonsa
gi_Szabalyzat_Sagvari_KOH_002.pdf

2. Az országos illetékességű szervek, A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal
esetében
a
közfeladatot ellátó szerv feladatáról,
tevékenységéről szóló tájékoztató
szövege magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista
vállalt feladatainak felsorolása és k/Onkormanyzat/04_Onkent_vallalt_feladatok.pdf
részletes leírása

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése
1. Az államigazgatási, önkormányzati
és
egyéb
hatósági
ügyekben
ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel
rendelkező
szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése

B) Megjegyzés
http://sagvar.hu/nyomtatvanyok.htm

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum

2021. 04. 12.

-

2021. 04. 12.

-

2021. 04. 12.

-

-

A nyomtatványok almenüben ki kell választani az
adott ügytípust a legördülő menüből.

(ügymenetek + letölthető nyomtatványok)
A közzétételi egységen belül ügycsoportonként
(ügytípusonként)
és
eljárás-típusonként
csoportosítva.
2. Az államigazgatási, önkormányzati Az 1. pontban részletezve.
és
egyéb
hatósági
ügyekben
ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel
rendelkező,
hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv illetékességi
területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati Az 1. pontban részletezve.
és egyéb hatósági ügyekben az
ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati Az 1. pontban részletezve.
és egyéb hatósági ügyekben az eljárási
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak
összege

5

5. Az államigazgatási, önkormányzati
és egyéb hatósági ügyekben az
alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati
és egyéb hatósági ügyekben az eljárást
megindító irat benyújtására szolgáló
postacím (postafiók szerinti cím, ha
van),
ügyfélfogadási
vagy
közönségkapcsolati
cím
és
nyitvatartási idő

Az 1. pontban részletezve.

2021. 04. 12.

-

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel: 84/580-022/11
Fax: 84/380-011
e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30
Péntek: 8.00- 12.00
Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

2021. 04. 12.

-

2021. 04. 12.

-

2021. 04. 12.

-

2021. 04. 12.

-

2021. 04. 12.

-

Ságvár Község Önkormányzata hivatali kapu
elérhetősége:
Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982
7. Az államigazgatási, önkormányzati Az 1. pontban részletezve.
és egyéb hatósági ügyekben az eljárást
megindító
irat
benyújtására,
elintézésére, fellebbezésére nyitva álló
határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati http://sagvar.hu/nyomtatvanyok.htm
és egyéb hatósági ügyekben használt A nyomtatványok almenüben ki kell választani az
formanyomtatványok listája
adott ügytípust a legördülő menüből.
9. Az államigazgatási, önkormányzati,
és egyéb hatósági ügyekben igénybe
vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás
10.
Az
államigazgatási,
önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben
az
ügytípusokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető
jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Az 1. pontban részletezve.
http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista
k/Onkormanyzat/05_Tajekoztato_UgyfeliJogokKo
tel.pdf

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

A legutóbbi
frissítés ideje
1. A közfeladatot ellátó szerv által A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 2021. 04. 12.
nyújtott
vagy
költségvetéséből alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló
finanszírozott
közszolgáltatások 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet:
megnevezése
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/398926

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

A közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/400511
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/401642
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
6

16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/399247
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő családi események létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/400974
http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak
/Onkormanyzat/06_Hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatasi_szerzodes.pdf
2. A közfeladatot ellátó szerv által Az 1. pontban részletezve.
nyújtott
vagy
költségvetéséből
finanszírozott
közszolgáltatások
tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által Az 1. pontban részletezve.
nyújtott
vagy
költségvetéséből
finanszírozott
közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó
tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által Az 1. pontban részletezve.
nyújtott
vagy
költségvetéséből
finanszírozott
közszolgáltatások
díjának
és
az
abból
adott
kedvezmények mértéke

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által
saját fenntartású adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró (név, formátum,
az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel
esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

B) Megjegyzés

A legutóbbi
frissítés ideje
1. Üzletek
működési
engedélyéről
vezetett 2021. 04. 12.
nyilvántartás (működő, megszűnt) 210/2009.
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján,
2. Ipari
tevékenység
gyakorlására
szolgáló
telepekről vezetett nyilvántartás a telepengedély,
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10.§ (2)
bekezdése,
3. Magánszálláshelyek
nyilvántartása
a
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló239/2009. (X.
20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése
4. Vásárokról és piacokról nyilvántartás a
vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.)
Korm. rendelet 4§. (5) bekezdése alapján
5. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása a Nem üzleti
célú
közösségi,
szabadidős
szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján
6. Méhészkedés nyilvántartása a méhállományok
védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló
70/2003. ( VI.27.) FVM rendelet 2. §-a alapján.

Archívum
Az előző
állapot 1 évig
archívumban
tartása.
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7. Állattartási tevékenység nyilvántartása az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
4/1997. (V.28.) FM rendelet 34. §. (1) bekezdése
alapján
8. Ingatlanközvetítők
nyilvántartása
a
társasházkezelő,
az
ingatlankezelő,
az
ingatlanközvetítő,
valamint
az
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói
tevékenység üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes
szabályairól szóló 23/2013. ( VI.28.) NGM rendelet
4. § (1) bekezdése alapján
9. A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása a
zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján
10. Közösségi szabályszegők nyilvántartása a
vonatkozó önkormányzati rendelet alapján
11. A település közigazgatási területén lakcímmel
rendelkező polgárok nyilvántartása a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (3) bekezdése
alapján
http://sagvar.hu/engedelyeknyilvantart.htm
https://www.nyilvantarto.hu/hu/
2. A közfeladatot ellátó szerv által - http://sagvar.hu/engedelyeknyilvantart.htm
alaptevékenysége keretében - gyűjtött
és feldolgozott adatok fajtái
https://www.nyilvantarto.hu/hu/

2021. 04. 12.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében - gyűjtött
és feldolgozott adatokhoz való
hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében - gyűjtött
és
feldolgozott
adatokról
való
másolatkészítés költségei

2021. 04. 12.

http://sagvar.hu/engedelyeknyilvantart.htm
https://www.nyilvantarto.hu/hu/

Másolt oldalanként fizetendő összeg: színes másolat 2021. 04. 12.
250 Ft/oldal, fekete-fehér másolat 50 Ft/oldal.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó
nyilvános kiadványainak címei

B) Megjegyzés
szerv A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
nyilvános
kiadványaihoz
való
hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
nyilvános kiadványaiért fizetendő
költségtérítés mértéke vagy az
ingyenesség ténye

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

2021. 04. 12.
2021. 04. 12.
2021. 04. 12.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
8

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv
előkészítésének rendje

döntései Ságvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/398971
2. A testületi szerv döntéseiben való Ságvár Község Önkormányzata
állampolgári
közreműködés Képviselő-testületének
(véleményezés) módja (erre szolgáló 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
postai, illetve elektronikus levélcím)
a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/398971
3. A testületi szerv döntéshozatalának Ságvár Község Önkormányzata
eljárási szabályai
Képviselő-testületének
18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/398971
4. A testületi szerv ülésének helye Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme,
(irányítószám, város, utca, házszám)
8654 Ságvár, Fő utca 16.
5. A testületi szerv megtartott
üléseinek ideje (év, hó, nap, óra http://sagvar.hu/testuleti.htm
megjelöléssel),
valamint
nyilvánossága,
üléseinek
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek http://sagvar.hu/testuleti.htm
ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel),
valamint nyilvánossága
7.
A
testületi
szerv
ülései Ságvár Község Önkormányzata
látogathatóságának rendje
Képviselő-testületének
18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/398971
8. A testületi szerv üléseinek http://sagvar.hu/testuleti.htm
napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek http://sagvar.hu/testuleti.htm
felsorolása
A hatályos rendeletek az alábbi oldalon elérhetők:
https://or.njt.hu/onkorm/-:13:2423:-:-:1:-:-:-/1/10

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.
2021. 04. 12.

2021. 04. 12.
2021. 04. 12.

2021. 04. 12.
2021. 04. 12.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek
felsorolása

http://sagvar.hu/testuleti.htm

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

2. A testületi szerv döntéshozatalának
dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának
nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem
korlátozza

http://sagvar.hu/testuleti.htm

2021. 04. 12.

http://sagvar.hu/testuleti.htm

2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.
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4. A jogszabályok előkészítésében
való társadalmi részvételről szóló
törvény
alapján
közzéteendő
jogszabályalkotásra
irányuló
koncepciók, jogszabálytervezetek és
kapcsolódó dokumentumok
5. A jogszabályok előkészítésében
való társadalmi részvételről szóló
törvény
alapján
közzéteendő
jogszabályalkotásra
irányuló
koncepciók,
jogszabálytervezetek
tekintetében az egyeztetés állapota
6.
A
helyi
önkormányzat
képviselő-testületének
nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések a
benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők
észrevételeiről, és az észrevételek
elutasításának indokairól

A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2021. 04. 12.

A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2021. 04. 12.

http://sagvar.hu/testuleti.htm

2021. 04. 12.

A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2021. 04. 12.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt http://sagvar.hu/allashirdetes.htm
pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indoklásuk

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által http://sagvar.hu/aktualitasok.htm
közzétett hirdetmények, közlemények

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum

2021. 04. 12.

-

2021. 04. 12.

-

4. Az adatvédelmi felelős vagy az Dr. Fejes Péter
2021. 04. 12.
információs
jogokkal
foglalkozó drfejes.peter@hanganov.hu
személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos Az információs önrendelkezési jogról és az 2021. 04. 12.

-

1. A közérdekű adatok megismerésére http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak
irányuló igények intézésének rendje
/Onkormanyzat/07_Sagvar
kozerdeku_2018_alairt.pdf
2. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében illetékes
szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében illetékes
szervezeti
egység
elérhetősége
(postacíme,
földrajzi
helye,
telefonszáma,
telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)

Budainé Vajk Ildikó jegyző
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel: 84/580-022/19
Fax: 84/380-011
e-mail: jegyzo@sagvar.hu
ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30
Péntek: 8.00- 12.00

-

Az előző állapot
10

kötelező statisztikai adatszolgáltatás információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
adott szervre vonatkozó adatai
törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
2020. január 1. és december 31. közötti időszakban
közérdekű adatigénylés nem érkezett.
6. A közfeladatot ellátó szerv A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
kezelésében lévő közérdekű adatok
felhasználására,
hasznosítására
vonatkozó
általános
szerződési
feltételek
7.
Azon
közérdekű
adatok A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
hasznosítására irányuló szerződések
listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél

1 évig
archívumban
tartása.
2021. 04. 12.

Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

2021. 04. 12.

Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum

2021. 04. 12.

-

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
vonatkozó egyedi közzétételi lista

-

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnél
végzett
alaptevékenységgel
kapcsolatos
nyilvános
megállapításokat
tartalmazó
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

B) Megjegyzés
2019:
http://sagvar.hu/content/dok/Testuleti/2020/Sagvar_
20200629_jegyzokonyv_nyilvanos.pdf
http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak
/Onkormanyzat/08_ASZIntegritasJelentes_Somogy.
pdf

Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.
2018:
http://sagvar.hu/c
ontent/dok/Testu
leti/2019/Egyutte
sSagvar_201905
29_jkvmelleklete
ivel.pdf

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése
1.
Az
Állami
ellenőrzéseinek
megállapításai

B) Megjegyzés

Számvevőszék Az I. pontban részletezve.
nyilvános

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése
1. A szervre vonatkozó egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai

B) Megjegyzés
Az I. pontban részletezve.

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
11

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv
feladatellátásának
teljesítményére,
kapacitásának
jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének
mérésére szolgáló mutatók és értékük,
időbeli változásuk

Jegyzői beszámoló a Hivatal munkájáról:
2019:
http://sagvar.hu/content/dok/Testuleti/2020/Egyuttes
_20200629_jegyzokonyv.pdf

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.
2018:
http://sagvar.hu/c
ontent/dok/Testu
leti/2019/201905
29_Egyuttesules
_eloterjesztesek.
pdf

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv
tevékenységére
vonatkozó,
jogszabályon
alapuló
statisztikai
adatgyűjtés
eredményei,
időbeli
változásuk

B) Megjegyzés
http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak
/Onkormanyzat/09_1OSAP_statisztika1_uj.pdf

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak
/Onkormanyzat/09_2OSAP_statisztika2_uj.pdf

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves 2021:
(elemi) költségvetései
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/400216

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
A közzétételt
követő 10 évig.
2020:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40041
7
2019:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40157
0
2018:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40065
9
2017:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40039
5
2016:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/39952
5
2015:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40100
12

2
2014:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40027
7
2013:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40149
9

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista
számviteli törvény szerinti beszámolói k/Onkormanyzat/Sagvar_Hivatkozas_01_2020_Ev
es koltsegvetesi_beszamolo.pdf

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
A közzétételt
követő 10 évig.
http://www.sag
var.hu/content/
dok/Kozzeteteli
Listak/Onkorm
anyzat/Sagvar_
Hivatkozas_02
_2016_19_Eves
koltsegvetesi_b
eszamolo.pdf

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a 2019:
költségvetés végrehajtásáról - a külön https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/399572
jogszabályban meghatározott módon és
gyakorisággal - készített beszámolói

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
A közzétételt
követő 10 évig.
2018:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40047
0
2017:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40149
2
2016:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/39997
7
2014:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/40019
2
2013:
https://or.njt.hu/
onkormanyzatirendelet/39861
7
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3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszáma és személyi
juttatásaira
vonatkozó
összesített
adatok

B) Megjegyzés
2021:
foglalkoztatottak létszáma: 17 fő
személyi juttatások: 140 180 e Ft,
járulékok: 22 003 e Ft

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.
2020:
foglalkoztattak
létszáma:17 fő
személyi
juttatások:
147 553 e Ft,
járulékok: 26 445
e Ft

2. A vezetők és a vezető A
képviselő-testület
121/2019.
(X.
21.)
tisztségviselők illetménye, munkabére, önkormányzati határozatával a polgármester
és rendszeres juttatásai, valamint illetményt az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján,
költségtérítése összesített összege
figyelembe véve a település lakosságszámát, a
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben meghatározott illetményének
50%-ában, vagyis 498 600Ft/hó összegben állapította
meg 2019. október 13-tól kezdődően.
A
költségtérítés mértékét az Mötv. 71. § (6) bekezdése
alapján illetményének 15%-ában, vagyis 74 790
Ft/hó összegben határozta meg 2019. október 13-tól
kezdődően.
A
képviselő-testület
123/2019.
(X.
21.)
önkormányzati határozatával az alpolgármester
tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 224
370 Ft/hó összegben állapította meg. A költségtérítés
mértéke tiszteletdíjának 15%-a, vagyis 33 655 Ft/hó
2019. október 13-tól kezdődően.
Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági
elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról szóló 14/2020.
(IV.20.) önkormányzati rendelet:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/400804
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott Az Önkormányzat a dolgozók részére Cafetéria 2021. 04. 12.
juttatások fajtája és mértéke összesítve hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott
formában (SZÉP kártya/vendéglátás, szállás,
szabadidő alszámla/) melynek összege évi bruttó
200.000 Ft/fő.
Az Önkormányzat a dolgozók részére 2021. évben
havonta 1.000 Ft/fő
összegű bankszámla
hozzájárulást
ad,
mely
negyedévente
a
munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók
bankszámlájára.

Az
Önkormányzat a
dolgozók részére
Cafetéria
hozzájárulást
nyújt a dolgozók
által választott
formában (SZÉP
kártya/vendéglát
ás,
szállás,
szabadidő
alszámla/)
melynek összege
évi
bruttó
200.000 Ft/fő.
14

Az
Önkormányzat a
dolgozók részére
2020.
évben
havonta
1.000
Ft/fő
összegű
bankszámla
hozzájárulást ad,
mely
negyedévente a
munkabérfizetés
napján
kerül
átutalásra
a
dolgozók
bankszámlájára.

II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak
költségvetéséből
nyújtott,
nem /Onkormanyzat/10_Onkorm_Tamogatasok_uj.pdf
normatív,
céljellegű,
fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek
neve
2. A közfeladatot ellátó szerv Az 1. pont tartalmazza.
költségvetéséből
nyújtott,
nem
normatív,
céljellegű,
fejlesztési
támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv Az 1. pont tartalmazza.
költségvetéséből
nyújtott,
nem
normatív,
céljellegű,
fejlesztési
támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv Az 1. pont tartalmazza.
költségvetéséből
nyújtott,
nem
normatív,
céljellegű,
fejlesztési
támogatási program megvalósítási
helye

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
A közzétételt
követő 5 évig.

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak
tartozó
vagyonnal
történő /Onkormanyzat/5millio_ft_feletti_szerzodesek_Sagv
gazdálkodással összefüggő, ötmillió ar.pdf
forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű
árubeszerzésre,
építési
beruházásra,
szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba
adásra
vonatkozó
szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a
szerződés értéke, határozott időre
kötött szerződés esetében annak

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
A közzétételt
követő 5 évig.
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időtartama, valamint az említett adatok
változásai, a nemzetbiztonsági, illetve
honvédelmi érdekkel közvetlenül
összefüggő beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés
tárgyáért kikötött - általános forgalmi
adó nélkül számított - ellenszolgáltatást
kell érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti
értéke közül a magasabb összeget kell
figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy
évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor
az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési
évben
ugyanazon
szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell
számítani

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
meghatározott
nyilvános
adatok
(pályázati kiírások, pályázók adatai, az
elbírálásról készített emlékeztetők,
pályázat eredménye)

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
nem alapfeladatai ellátására (így
különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai
szakmai
és
munkavállalói
érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális
és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására,
alapítványok
által
ellátott
feladatokkal
összefüggő
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot
meghaladó kifizetések címzettjei

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával http://sagvar.hu/fejlesztesek.htm
megvalósuló fejlesztések leírása, az A dokumentumok, a szerződések,
azokra vonatkozó szerződések
elérésének biztosításával.

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.
közvetlen

Archívum
Az előző állapot
1 évig
archívumban
tartása.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves http://sagvar.hu/kozbeszerzesek.htm

A legutóbbi
frissítés ideje
2021. 04. 12.

Archívum
Az előző állapot
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terv,
összegzés
az
elbírálásáról,
a
szerződésekről

ajánlatok
megkötött

1 évig
archívumban
tartása.

Tájékoztató
a közérdekű adatigénylések szabályairól
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésnek, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat alapján – amely a fenti
táblázat X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése című pontjában letölthető - A
közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt
 szóban,
 írásban vagy
 elektronikus úton
bárki igényt nyújthat be.
Szóbeli igények benyújtása
a.) személyesen: a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, ügyfélfogadási időben.
b.) telefonon a következő telefonszámokon: + 36 84 580 022
Írásbeli igények benyújtása
a.) személyesen: a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén benyújtva,
b.) postai úton: a jegyzőnek/elnöknek címzett levélben,
c.) elektronikus úton: a jegyzo@sagvar.hu e-mail címre küldött levélben történhet.
A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a jegyző
gondoskodik.
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve
módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hoztuk,
az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek a tudomásra jutást
követő – legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tenni. Az adatigénylést nem
lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
Az Info törvény 29. § (3) bekezdése alapján: „Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az
adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően
tájékoztatni kell.”
A költségtérítés összege megállapításának szabályai a fenti szabályzatban megtalálhatók.
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A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény
elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a közfeladatot ellátó szerv
ellen.
Az igénylő dönthet úgy is, hogy az adatkezelő jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.
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