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Tisztelt Címzett!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján 2015. március hónap 10.
napján, Váckisújfalu Község Önkormányzata törvényes képviselőjeként eljárva
közérdekű adatigényléssel fordultam Önhöz.
Hegyi Ágnes jegyző 2015. március hónap 26. napján érkezett elektronikus
levelében - az Info tv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással - kezdeményezte a
határidő 15 nappal történő meghosszabbítását, mivel az általa leírtak szerint
„az adatigénylés jelentős terjedelmű ill. a video rögzítés miatt szakembert is be
kell vonni a közérdekű adatigénylés teljesítésébe.”
A határidő hosszabbítással kapcsolatban a következő észrevételeket teszem.
1) A hivatkozott jogszabályhely lehetővé teszi lehetővé az adatszolgáltatás
15 nappal történő meghosszabbítását, „ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik”.
Azonban a hivatkozott bekezdés második mondata szerint „Erről az
igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.”
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önkormányzatunkhoz.
2) Adatigénylésünkben öt jegyzőkönyv hitelesített példányát illetve a
hozzájuk tartozó hang- és videofelvételeket kértük.
Mivel mindezen anyagoknak eleve rendelkezésre kell állnia a társulásnál,
így a feladat az öt példány jegyzőkönyv (kb. 20 lap) fénymásolása és
oldalankénti felülbélyegzése, illetve a CD és/vagy DVD lemezen levő
audio- és videóanyag átmásolása.
Mivel a jelölt feladat megvalósításának ideje nem lehet több két óránál,
érthetetlen számunkra, miért nem volt erre elegendő 15 nap?
Az sem világos, hogy miért kell bármilyen szakembert bevonni a munkába,
hiszen a szükséges másolási tevékenységet egy általános iskolás gyermek is
könnyedén elvégzi?
Mindezekre figyelemmel kérem Önt, adatigényléseink során a jövőben
szíveskedjék
gondoskodni
a
vonatkozó
jogszabályi
rendelkezések

maradéktalan
betartásáról
illetve
hozzáférésünket a kért adatokhoz.
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