Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 14-i ülésére
7. napirend: Adatvédelmi tisztviselői feladatok szerződés útján történő ellátása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 151/2019.(IX.12.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az
adatvédelmi tisztviselői feladatkör ellátására 2 éves szerződést kössön Fentős Károly egyéni
vállalkozóval az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda. A szerződés 2021.
szeptember 30. napjával lejárt.
A személyes adatokat kezelő szervezeteknek meg kel felelniük a hatályos magyar
jogszabályoknak, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint emellett az Európai Unió kihirdetett új uniós
adatvédelmi szabályozásának, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú
rendeletének, illetve a 2019. évi XXXIV. az Eu adatvédelmi reformjának végrehajtsa
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényeknek.
Az önkormányzat szemszögéből, a GDPR 4. cikkének 7. pontja határozza meg az adatkezelő
fogalmát. E szerint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) hatályos szabályozása szerint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy
másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja [Infotv. 3. § 9. pont]. Az Infotv. 5. § (3) bekezdése értelmében
kötelező adatkezelés esetén – egyebek mellett – az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. A fenti rendelkezések
összehasonlítása alapján látható, hogy a GDPR az adatkezelő fogalmának lényegét illetően
nem hozott változást, mindössze kifejezetten nevesítésre kerülnek a közhatalmi szervek az
adatkezelők között. Tehát adatkezelőnek a továbbiakban is a képviselő-testület azon szerve
(például polgármester, a képviselő-testület bizottságai vagy a polgármesteri hivatal) minősül,
aki a jogalkotó szerint a kötelezően ellátandó önkormányzati vagy államigazgatási feladat- és
hatáskör címzettje.
Az önkormányzat, valamint intézményeire ahol adatkezelés történik (polgármesteri hivatal,
óvoda-bölcsőde) kötelező a szabályozás, illetve adatvédelmi tisztviselő alkalmazása. Az
említett Infotv. 25/L. § (4) bekezdése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó
kötelezettsége tájékoztatni a Hatóságot az adatvédelmi tisztviselő nevéről, postai és
elektronikus levélcíméről, ezen adatok változásáról, valamint ezen adatokat nyilvánosságra
kell hoznia.
Fentős Károly László egyéni vállalkozó kezdeményezte az új szerződés megkötését 2 éves
időtartamra az alábbiak szerint:

polgármesteri hivatal esetében: 35.000,- Ft/hó
önkormányzat esetében: 25.000,- Ft/hó
óvoda-bölcsőde esetében: 25.000,- Ft/hó
A korábbi szerződéstől eltérően az adatkezelési szoftvert a vállalkozó vásárolja meg,
amelynek éves költsége 54.864 költségvetési szervenként.
A polgármesteri hivatal esetében – tekintettel a jegyző személyében történő változás miatt 1 éves szerződés megkötését javaslom.
Tekintettel arra, hogy szolgáltatás éves értéke a 200.000 Ft-ot meghaladja, ezért kérem, hogy
a beszerzési szabályzat alapján a képviselő-testület járuljon hozzá a szerződés megkötéséhez.
Határozati javaslat
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az adatvédelmi
tisztviselői feladatokat Fentős Károly egyéni vállalkozó szerződés útján lássa el a Taszári
Napsugár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Taszár Községi Önkormányzat vonatkozásában havi
bruttó 25.000,- Ft/hó díjazás ellenében két éves időtartamban, valamint hozzájárul, hogy a
Taszári Polgármesteri Hivatal egy évi szerződést kössön bruttó 35.000,- Ft/hó díjazás
ellenében a vállalkozóval.
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