
Általános közzétételi lista 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok 

1. Hivatalos név Balatonvilágos Község Önkormányzata 
2. Székhely 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 
3. Postacím - 
4. Telefonszám 88/480-905; 88/480-845, 88/480-005 
5. Faxszám - 
6. Központi elektronikus levélcím bvilagos.polg@invitel.hu 
7. A honlap URL-je www.balatonvilagos.hu 

 
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat  
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, 
ügyfélfogadás  
helye, postacíme) 

88/480-905; 88/480-845, 88/480-005 

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

 
9. Ügyfélfogadás rendje Polgármester: Hétfő-Szerda 9:00-12:00 és 

13:00-15:00 óra között 

Jegyző: Szerda 9:00-12:00 és 13:00-15:00 
között 

Ügyintézők: Hétfő 9:00-12:00 és 13:00-15:00 
óra között 

Szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között 

Péntek 8:30-12:00 óra között 

Pénztár: Hétfő-Szerda-Péntek 9:00-11:30 óra 
között 

Kedden és Csütörtökön nincs ügyfélfogadás! 

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra 

1. A szervezeti struktúra ábrája  Szervezeti ábra 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői 

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

Polgármester:  

Takács Károly Béla 

Képviselők: 
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Bartek Róbert 

Bukovszki András István 

Hanga László 

Kovács Béla Lajos 

Kovács Tamás 

Tretykó István 

Telefon: 88/480-905; 88/480-845, 88/480-005 

Postacím: 8171 Balatonvilágos, Csók István 
sétány 38. 

E-mail cím: bvilagos.polg@invitel.hu 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, 
beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége 
(telefon, telefax, postacím, elektronikus 
levélcím) 

Kuti Henriett jegyzői referens  

telefon: 88/480-905; 88/480-845, 88/480-005 

e-mail cím: bvilagos.polg@invitel.hu 

Postacím: 8171 Balatonvilágos, Csók István 
sétány 38. 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 
működő más közfeladatot ellátó szerv 

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) 

Költségvetési szervek 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy 
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 
működő más közfeladatot ellátó szervek 
honlapjának URL-je 

Költségvetési szervek 

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 

Költségvetési szervek 
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1.3. Gazdálkodó szervezetek 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó 
szervezetek 

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 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek 
tevékenységi körének leírása 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek 
képviselőjének neve 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben 
a közfeladatot ellátó szerv részesedésének 
mértéke 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

1.4. Közalapítványok 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a 
közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek 
alapítói jogát ő gyakorolja 

Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő 
szerve tagjainak felsorolása 

Kuratórium elnöke: Szentgyörgyi Tamás Ferenc 
 

 

1.5. Lapok 

I. Közzétételi egység: Lapok 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
lapok neve 

Világosi Hírmondó 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és 
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, 
postacím, elektronikus levélcím) 

Balatonvilágos Község Önkormányzata 
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 
Tel: 88/480-905; 88/480-845, 88/480-005 
E-mail: bvilagos.polg@invitel.hu 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
lapok főszerkesztőjének a neve 

Mihalovics Dóra 

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

I.  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

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 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. 

mailto:bvilagos.polg@invitel.hu
mailto:bvilagos.polg@invitel.hu


neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, 
földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), 
honlapjának címe 

telefon: 82/502-600 

weboldal:  

weboldal: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 

Azon döntések esetén, ahol a jogszabály alapján 
közigazgatási per lefolytatásának van helye az 
eljáró bíróság:  

Pécsi Törvényszék 

cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 

telefon: 72/503-500 

weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/ 

 
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 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. 

telefon: 82/502-600 

weboldal:  

weboldal: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 

Azon döntések esetén, ahol a jogszabály alapján 
közigazgatási per lefolytatásának van helye az 
eljáró bíróság:  

Pécsi Törvényszék 

cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 

telefon: 72/503-500 

weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/ 

 
 

1.7. Költségvetési szervek 

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 

Költségvetési szervek 
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2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának 
elérhetősége Költségvetési szervek 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

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 

1. Alapvető jogszabályok 
 
2. Balatonvilágos Község Önkormányzatának 
rendeletei az alábbi linken érhetőek el: 
https://or.njt.hu/onkorm/-:13:2238:-:-:1:-:-:-/1/10 
 
3. Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

Az országos illetékességű szervek, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a 
közfeladatot ellátó szerv feladatáról, 
tevékenységéről szóló tájékoztató szövege 
magyar és angol nyelven 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt 
feladatainak felsorolása és részletes leírása 

1. Civil szervezetek támogatása 
2.Nemzetközi kapcsolatok támogatása 
3. Kitüntetések adományozása 
4. Községi lap kiadása 
6. Ösztöndíj támogatások 
7. Rendezvények szervezése 

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

Államigazgatási, 
önkormányzati, 
és egyéb hatósági 
ügyekben 
ügyfajtánként és 
eljárástípusonként 
a hatáskörrel 
rendelkező szerv 
megnevezése, 
hatáskör 
gyakorlásának 
átruházása esetén 
a ténylegesen 
eljáró szerv 
megnevezése, 
illetékességi 
területe, az 
ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok, 
eljárási illetékek 
(igazgatási 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&i
d=61&Itemid=60 
 
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&i
d=62&Itemid=83 
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szolgáltatási 
díjak) 
meghatározása, 
alapvető eljárási 
szabályok, az 
eljárást megindító 
irat benyújtásának 
módja (helye, 
ideje), 
ügyfélfogadás 
ideje, az 
ügyintézés 
határideje 
(elintézési, 
fellebbezési 
határidő), az 
ügyek intézését 
segítő útmutatók, 
az ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez 
használt letölthető 
formanyomtatván
yok, az igénybe 
vehető 
elektronikus 
programok 
elérése, 
időpontfoglalás, 
az ügytípusokhoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke, 
tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 
költségvetéséből finanszírozott 
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a 
közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 
közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az 
abból adott kedvezmények 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 
ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével 
kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a 
Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, 
Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, 
Balatonvilágos Község Önkormányzatával 
kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 



Rendelet: https://or.njt.hu/onkormanyzati-
rendelet/41256 
 

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, 
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, 
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő 
kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény 
szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó 
szerv által  
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és 
feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a 
másolatkészítés költségei 

Kereskedelmi nyilvántartás 
Szálláshely nyilvántartás 
Telephely nyilvántartás 

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 
kiadványainak címei; téma leírása; hozzáférés 
módja; fizetendő költségtérítés összege, 
ingyenessége 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések 

A testületi 
szerv 
döntései 
előkészítésén
ek rendje, az 
állampolgári 
közreműköd
és 
(véleményez
és) módja, 
eljárási 
szabályai, a 
testületi 
szerv 
üléseinek 
helye, ideje, 
továbbá 
nyilvánosság
a, döntései, 
ülésének 
jegyzőkönyv
ei, illetve 
összefoglalói
; a testületi 
szerv 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje: A képviselő-testület ülésére 
készített előterjesztéseket a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a 
polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző terjeszti a képviselő-
testület elé. A téma szerint érintett bizottság az előterjesztője azoknak az ügyeknek, 
melyekben a képviselő-testület a döntési jogkört a bizottságnak átadta. A bizottság 
terjeszti a képviselő-testület elé elbírálásra az önkormányzati hatósági ügyben 
hozott elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezést. Az a képviselő-testületi 
bizottság, amelynek feladatkörét az előterjesztés érinti, annak képviselő-testületi 
tárgyalását megelőzően állást foglal. Az önkormányzati intézmény, illetve az egyéb 
gazdálkodó szerv vezetője az előterjesztője annak a napirendnek, amely kizárólag 
az adott szervre, vagy az általa végzett tevékenység ellátására vonatkozik. 

A képviselő-testület elé írásbeli, rendkívüli esetben szóbeli előterjesztés kerülhet. 
Kizárólag írásban nyújthatók be az alábbi tárgyú előterjesztések:  

- rendeletalkotás,  

- intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,  

- helyi népszavazás kiírása,  

- az önkormányzat vagyonával kapcsolatos szerződések, teljesítések, 
kötelezettségvállalások. 
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szavazásának 
adatai, ha ezt 
jogszabály 
nem 
korlátozza 

Az előterjesztés elkészítéséért, valamint a munkaterv szerinti határidőben történő 
benyújtásáért a napirend előterjesztője a felelős. Az előterjesztés készítője felelős az 
előterjesztésben szereplő adatok teljességéért és valósságáért, a készítéskor 
rendelkezésre álló információkra vonatkozóan, valamint a határozati javaslatok 
megalapozottságáért. A törvényességi záradék az előterjesztés tartalmával 
összefüggő jogszabályoknak való megfelelést igazolja. 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés 
(véleményezés) módja: A képviselő-testületi és bizottsági ülések – az Mötv. 46.§ 
(2) bekezdése szerinti zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt 
vehet és felszólalhat. A képviselő-testület évente legalább egyszer előre 
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:A képviselő-testület 
üléseit a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét a 
kijelölt alpolgármester gyakorolja. A képviselő-testület ülése nyilvános, azonban az 
Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben a képviselő-testület zárt ülést 
tart, illetve tarthat. A zárt ülésen hozott határozat azonban nyilvános.  

A képviselő-testület döntéseit rendelet vagy határozat formájában hozza meg. A 
képviselő-testület akkor határozatképes, amennyiben azon az önkormányzati 
képviselők több, mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához az egyszerű 
többséget igénylő javaslat esetén a jelen lévő képviselők, minősített többséget 
igénylő javaslat esetén a megválasztott képviselők több mint a felének igen 
szavazata szükséges. 

A képviselő-testület minősített többséggel dönt a következő ügyekben: 

- önkormányzati rendeletalkotás, módosítás, 

- szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, 

- törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, 

- önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez csatlakozás, abból 
történő kiválás, 

- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás, 

- intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,  

- kizárás a döntéshozatalból, ha az ügy a képviselőt vagy hozzátartozóját 
személyesen érinti,  

- zárt ülés elrendelése, 

- helyi népszavazás kiírása, 

- középtávú program elfogadása, 



- nem képviselő bizottsági tag visszahívása, 

- korlátozottan forgalomképes ingatlanok egészének elidegenítése, 

- a költségvetésben nem szereplő, 10 millió forintot meghaladó 
kötelezettségvállalásról, 

- önkormányzati képviselő kizárásáról 

- képviselők összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapításáról, 

- képviselői megbízatás megszűnéséről, 

- önkormányzati kitüntetés alapításáról, adományozásáról. 

Szavazni csak személyesen lehet. A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással 
hozza meg. A képviselő-testület titkos szavazást rendelhet el mindazon ügyekben, 
melyek elbírálása zárt ülésen történik. A képviselő-testület a polgármester 
javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel alpolgármestereket választ. 

A képviselő-testület döntéshozatalának további eljárási szabályait az Mötv. és 
Balatonvilágos Község Önkormányzatának SZMSZ-e tartalmazza: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

4. A testületi szerv ülésének helye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, 
üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói:  

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56
&Itemid=78 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje valamint nyilvánossága:  

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=12
4&Itemid=80 

7. A testületi szerv ülései láthatóságának rendje: A nyilvános képviselő-testületi 
üléseken bárki részt vehet, az ülésen kép- és hangfelvétel készíthető a résztvevők 
által. A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai 
közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, továbbá meghívása esetén a 
közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A 
nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő 
ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati 
rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. 

8. A testületi szerv üléseinek napirendje:  

https://uj.njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://or.njt.hu/onkorm/-:13:2238:-:-:1:-:-:2/1/10
https://or.njt.hu/onkorm/-:13:2238:-:-:1:-:-:2/1/10
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=78
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=78
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=78
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=80
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=80
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http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56
&Itemid=78 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása:  

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=12
5&Itemid=79 
 

 

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

1. A testületi 
szerv 
döntéseinek 
felsorolása: 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id
=125&Itemid=79 
 

2. A testületi 
szerv 
döntéshozatalána
k dátuma: 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id
=56&Itemid=78 

 
3. A testületi 
szerv 
szavazásának 
nyilvános adatai, 
ha azt jogszabály 
nem korlátozza: 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id
=56&Itemid=78 

 

4. A 
jogszabályok 
előkészítésében 
való társadalmi 
részvételről 
szóló törvény 
alapján 
közzéteendő 
jogszabályalkotá
sra irányuló 
koncepciók, 
jogszabálytervez
etek és 
kapcsolódó 
dokumentumok: 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

5. A 
jogszabályok 
előkészítésében 
való társadalmi 
részvételről 
szóló törvény 
alapján 
közzéteendő 
jogszabályalkotá
sra irányuló 
koncepciók, 
jogszabálytervez
etek tekintetében 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=78
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=78
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http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=79
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=79
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=79
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az egyeztetés 
állapota: 
6. A helyi 
önkormányzat 
képviselő-
testületének 
nyilvános 
ülésére 
benyújtott 
előterjesztések a 
benyújtás 
időpontjától: 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id
=124&Itemid=80 
 

7. Összefoglaló 
a véleményezők 
észrevételeiről, 
és az 
észrevételek 
elutasításának 
indokairól: 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt 
pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és 
indoklásuk 

 

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 
hirdetmények, közlemények 

A hirdetmények az önkormányzat épületében a 
hirdetőtáblán kerülnek kifüggesztésre. 

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények intézésének rendje, az illetékes 
szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol 
kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az 
információs jogokkal foglalkozó személy neve 

A. Közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények intézésének rendje; igények 
tekintetében illetékes szervezeti egység neve, 
elérhetősége: 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ 
ADATIGÉNYLÉSEK MENETÉRŐL 

Balatonvilágos Község Önkormányzata az 
információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 34. § (3) 
bekezdésében foglalt kötelezettségének jelen 
tájékoztató útján tesz eleget. 

1. Ki nyújthat be közérdekű adatigénylés 
iránti kérelmet? 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=80
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=80
http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=80


Az Infotv. 28.§ (1) bekezdése értelmében 
közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki 
benyújthat. 

2. Milyen formában lehet közérdekű 
adatigénylés iránti igényt benyújtani? 

Közérdekű adatigénylés iránti kérelmet írásban, 
szóban vagy elektronikus úton lehet 
benyújtani. Az írásbeli kérelmeket 
Balatonvilágos Község Önkormányzatának 
címezve, a 8171 Balatonvilágos, Csók István 
sétány 38. szám alatti címre lehet beküldeni. E-
mail útján küldött igényeket a 
bvilagos.polg@invitel.hu e-mail címre kell 
megküldeni.  

3. A közérdekű adatigénylés iránti 
kérelemben milyen adatokat, illetve 
információkat kell megadni? 

Az igénylő kizárólag a nevét, illetve az 
elérhetőségét (e-mail cím, cím) köteles 
megadni, egyéb információkat nem. Az 
adatkezelő nem jogosult a személyazonosság 
ellenőrzésére, és nem kérheti, hogy az igénylő 
jelölje meg az adatigénylés célját. Az igénylő 
megjelölheti, hogy milyen formában (papír 
alapú másolat, elektronikus úton stb.) kéri az 
adatigénylése teljesítését. Amennyiben az 
adatkezelő az igény teljesítéséért költségtérítést 
állapít meg, úgy az igénylő – költség 
megfizetése, illetve számla kiállítása miatt – 
köteles megadni a nevét és a címét. 

4. Az adatkezelőnek milyen határidő alatt kell 
teljesítenie a közérdekű adatigénylést? 

Az adatkezelő az igénynek a beérkezéstől 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 15 napon belül kell eleget tennie. A 15 
napos határidő – indokolt esetben - egy 
alkalommal legfeljebb 15 nappal 
meghosszabbítható, melyről értesíteni kell az 
igénylőt. 

Ugyancsak 15 napon belül kell tájékoztatni az 
igénylőt abban az esetben, ha az adatkezelő az 
igény teljesítéséért költségtérítést állapít meg. 
Amennyiben az adatkezelő az igénylő igényének 
teljesítését megtagadja, úgy a megtagadás 
tényéről és annak részletes indokairól 15 napon 
belül tájékoztatni köteles az igénylőt.  

mailto:bvilagos.polg@invitel.hu
mailto:bvilagos.polg@invitel.hu


5. Milyen költségvonzata lehet az 
adatigénylésnek? 

Az adatkezelő csak indokolt esetben számíthat 
fel költségtérítést (pl.: az igénylés teljesítése az 
alaptevékenység ellátásához szükséges 
munkaerőforrás igénybevételével jár, jelentős 
terjedelmű másolat stb.). A költségtérítés során 
az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 

- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó 
költsége, 

- az adathordozó kézbesítésének költsége, 

- a munkaerő-ráfordítás költsége. 

6. Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetőek 
igénybe? 

Az adatigénylés elutasítása, a válaszadásra 
nyitvaálló határidő eredménytelen eltelte esetén, 
valamint az adatkezelő által megállapított 
költségtérítés összegének felülvizsgálata 
érdekében az igénylő bírósághoz fordulhat. A 
pert az elutasítás közlésétől, a határidő 
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés 
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától 
számított 30 napon belül kell megindítani a 
Kaposvári Járásbíróságnál. 

Az igénylő az adatkezelő jogsértő eljárása miatt 
a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását is 
kezdeményezheti. 

B. Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Kovács 
Nikoletta (8600 Siófok, Fő tér 1.), tel: 84/504-
271; e-mail cím: kovacs.nikoletta@siofok.hu 

 
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 
vonatkozó adatai 

Tájékoztatás elutasított kérelmekről 2019. 

Tájékoztatás elutasított kérelmekről 2020. 

 
 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó 
különös közzétételi lista 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó 
egyedi közzétételi lista 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

3. Gazdálkodási adatok 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett 
alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános 
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, 
ellenőrzések felsorolása 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek 
nyilvános megállapításai. 
 

https://www.asz.hu/hu/jelentesek/osszes-
jelentes-s... 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény 

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

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

2020. évi ügyiratforgalom 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) 
költségvetései 

2018. évi költségvetés 
2019. évi költségvetés 
2020. évi költségvetés 
2021. évi költségvetés 

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés 
végrehajtásáról - a külön jogszabályban 
meghatározott módon és gyakorisággal - 
készített beszámolói 

2019. évi beszámoló 

 

 

https://www.asz.hu/hu/jelentesek/osszes-jelentes-sorszam-szerint
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3.3. Költségvetések, beszámolók 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak 

Balatonvilágos Község Önkormányzatánál 
foglalkoztatottak létszámára és személyi 
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve 
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők 
illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, 
valamint költségtérítése, az egyéb 
alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és 
mértéke összesítve 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

II. Közzétételi egység: Támogatások 

1. A közfeladatot 
ellátó szerv által 
nyújtott, az 
államháztartásról 
szóló törvény 
szerinti 
költségvetési 
támogatások 
kedvezményezettj
einek nevére, a 
támogatás céljára, 
összegére, továbbá 
a támogatási 
program 
megvalósítási 
helyére vonatkozó 
adatok, kivéve, ha 
a közzététel előtt a 
költségvetési 
támogatást 
visszavonják vagy 
arról a 
kedvezményezett 
lemond 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&
id=99&Itemid=128 
 

 

III. Közzétételi egység: Szerződések 

1. Az államháztartás pénzeszközei 
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, 
ötmillió 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 

Ötmillió forint feletti szerződések 
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(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a 
szerződés értéke, határozott időre kötött 
szerződés esetében annak 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 

1. A koncesszióról szóló törvényben 
meghatározott nyilvános adatok (pályázati 
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról 
készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések 

1. A közfeladatot ellátó szerv által 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 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll 
rendelkezésre. 

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések 

1. Az 
Európai 
Unió 
támogatásá
val 
megvalósul
ó 
fejlesztések 
leírása, az 
azokra 

http://www.balatonvilagos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=111
&Itemid=142 
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vonatkozó 
szerződések 

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés 

1. Közbeszerzési információk: éves terv, 
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött 
szerződésekről 

1. Éves közbeszerzési tervek: 
2018. évi közbeszerzési terv 
2019. évi közbeszerzési terv 
2020. évi közbeszerzési terv 
2021. évi közbeszerzési terv 
 
 
2. Közbeszerzési eljárások: 
Tárgy: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 projekt - 
„Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése 
Balatonvilágoson 
Összegzés  
Megkötött szerződések: 
Megbízási szerződés Gressing Kft. 
Megbízási szerződés 1. számú kiegészítése 
Megbízási szerződés 2. számú kiegészítése 
Vállalkozási szerződés 
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 
 
Tárgy: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 projekt - 
„Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése 
Balatonvilágoson II. 
Összegzés 
Megbízási szerződés 
 

 


	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás:

