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Tárgy: Közérdekű adatigénylés 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Alulírott Nunkovics Tibor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: a Törvény) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi közérdekből 

nyilvános-, illetve közérdekű adatigényléssel fordulunk Önhöz: 

 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen az alábbi igényelt adatokat a 

törvényi határidőn belül megküldeni számomra: 

- a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.) 179. § értelmében kérném megküldeni részemre az 

Esztergom Közös Önkormányzati Hivatal vezető állású, valamint önkormányzati 

főtanácsadó és tanácsadó köztisztviselőinek nevét, a munkakör betöltésének 

kezdő időpontját, valamint a köztisztviselői illetményük utolsó három havi 

összegét. 

 

- a Kttv. 179. § alapján kérem megadni, hogy 2019. október 15. napját követően 

Esztergom Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állományában kinek és 

milyen jogcímen szűnt meg a köztisztviselői jogviszonya, utolsó három havi 

illetményük összegét, az általuk betöltött munkaköröket, valamint a jogviszony 

megszüntetésekor részünkre kifizetett szabadságmegváltás összegét. 

 

- a Kttv. 179. § alapján kérném megadni, hogy 2019. október 15. napját követően 

Esztergom Közös Önkormányzati Hivatalban kikkel létesítettek köztisztviselői 

jogviszonyt, milyen munkakörben, valamint ezen személyek utolsó három havi 

illetményének összegét. Továbbá kérném megadni, hogy az egyes személyek 

milyen kiválasztási eljárás alapján kerültek kinevezésre. 
 

- az Infotv. 27. § (3) alapján kérném tételesen felsorolni, hogy 2019. október 15. 

napján és 2020. július 31. napja között Esztergom Város Önkormányzata mely 



természetes személlyel, jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel kötött megbízási szerződéseket, kérném tovább megadni a megbízási 

szerződések tárgyát, illetve a szerződések időtartamát és összegét. 
 

Felhívom ezen kívül Polgármester Úr figyelmét, hogy fentieket egyébként is automatikusan 

kötelező lenne közzétenni, a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 

közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján. 

 

Adatigénylésem a Törvény 26. § (1), 26. § (3), a 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésein alapul. 

Kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 

napon belül tegyen eleget. A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy az 

nunkovics.tibor@jobbik.hu email címre elektronikus úton küldjék az adatokat .doc vagy .pdf 

kiterjesztésű fájlokban. Ha erre nincs lehetőség, úgy egy Cd lemezre mentve rögzítsék az 

adatokat, és az 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. postai címre, Nunkovics Tibor nevére 

címezve küldjék a választ.  

 

Amennyiben kizárólag papír alapú másolásra van lehetőség, úgy a dokumentumok 

másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen vállalom, 

a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes tájékoztatást kérek a törvény 29. § (3) 

bekezdése alapján.  

 

Abban az esetben, ha a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az 

adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni 

a törvény 30. § (2) bekezdésével összhangban.  

 

Segítő együttműködését ezúton is köszönöm! 

 

Budapest, 2020. szeptember 15. 
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