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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A képviselő-testület a tavalyi évben korrigálta azt a 2010-ben – előzetes képviselőtestületi döntés hiányában –, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
taggyűlésén hozott polgármesteri döntést, melynek alapján Dombóvár Város
Önkormányzata nem a vagyoni hozzájárulása arányában kapott osztalékot. Az ügy
mögött a Kft. üzletrész tulajdonosai, további környékbeli önkormányzatok, valamint a
Kft. között 2002-ben létrejött, a kistérségi szennyvíz-elhelyezési program
megvalósításához szükséges tervek elkészítésének finanszírozása érdekében kötött
„Együttműködési Megállapodás” és az annak alapján született kölcsönszerződések
állnak. A Megállapodás értelmében a tervezéshez szükséges önkormányzati önrészeket
a Kft. fizette ki az önkormányzatok helyett a Megállapodásban írt arányokban, illetve
az is rögzítésre került, hogy ezt az önkormányzatok visszafizetik, melynek fedezésére
a Kft. osztalékot biztosít.
A cégtől az egyes kölcsönszerződésekről, illetve azok teljesítéséről és az esetleges
módosításokról kértem információt az ügyben való teljes tisztánlátás végett, ezt
azonban elutasította a cég. Ezt követően ez év februárjában a dokumentumok és
információk, mint közérdekű adatok megismerése iránt kérelmet terjesztettem elő a
céghez, melyet a gazdasági társaság megtagadott a képviseleti jogom hiányára, illetve
személyes adatok védelmére hivatkozva.
Sajnos nem maradt más választásom, mint élni az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosította jogorvoslatokkal:
- az adatközlés megtagadása miatt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése
alapján vizsgálatot kezdeményeztem a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál a közérdekű adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem miatt,
- továbbá a törvény 31. §-a alapján peres eljárást indítottam közérdekű adat
megismerése iránt, élve a szervezeti és működési szabályzatról szóló
11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 66. § (5) bekezdése szerinti
jogkörömmel, melynek értelmében az önkormányzat érdekeinek
védelmében a polgármester peres eljárás kezdeményezhet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság álláspontja szerint az
általam megismerni kért dokumentumok közérdekű adatok, nyilvánosságuk nem
korlátozható, azokat a cég köteles a kérelmező rendelkezésre bocsátani, melyre fel is
szólította a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t. Mivel ezt a cég
továbbra sem tette meg, 2012. július 18-án a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnöke ismételten felszólítást küldött a Kft.-nek.

A Szekszárdi Városi Bíróság a közérdekű adat kiadása iránt benyújtott keresetet 2012.
június 6-án hozott ítéletében elutasította, mivel a keresetlevél benyújtására az előírt
törvényi határidőn túl került sor, és bíróság ezt a határidőt elévülési jellegűnek
tekintette. Az önkormányzatnak bruttó 127.000,-Ft perköltsége keletkezett az ügyben.
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a kért adatszolgáltatásnak végül a
2012. augusztus 10-én érkezett levelében tett eleget. Sajnos több önkormányzat – a
vagyoni hozzájárulásának arányát meghaladó osztalékként kifizetett összegek ellenére
– a mai napig nem egyenlítette ki tartozását a cég felé. Megvizsgáltatom, hogy
Dombóvár Város Önkormányzata milyen lépéseket tud tenni az ügyben, és annak
eredményéhez képest fogok javaslatot tenni a képviselő-testületnek további esetleges
intézkedésekre.
II.
2012. július 13-án levélben kértem Aljegyző Asszonytól Dombóvár Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Hatósági Irodájánál külső és belső szervek
által az elmúlt és az idei évben lefolytatott ellenőrzésekről készült jegyzőkönyveket.
Még ezen a napon Aljegyző Asszony szintén levélben tájékoztatott arról, hogy 2011.
és 2012. évben egyaránt volt a Hatósági Irodánál külső ellenőrzés, melyet a hatáskörrel
rendelkező Tolna Megyei Kormányhivatal és a Dombóvári Ügyészség végzett.
Tájékoztatott az ellenőrzések témájáról, valamint az ellenőrzés alá vont időszakról és
arról, hogy az ellenőrzéseket követően a szükséges intézkedések megtörténtek. Ezt
követően szóban ismételten kértem az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyveket,
hangsúlyozva, hogy a vizsgálat alá vont ügyekben a személyes adatok nélkül, csak a
vizsgálat megállapításait szeretném megismerni. Akkor azt az ígéretet kaptam, hogy
Jegyző úrral egyeztet a témában, hisz a Hivatal vezetőjeként ezen jegyzőkönyvek az ő
részére kerültek megküldésre. Augusztus 3-ig semmi visszajelzést, tájékoztatást nem
kaptam, ezért újból, levélben kértem a vizsgálati jegyzőkönyveket, melyek a mai napig
nem kerültek részemre átadásra. Annyi történt, hogy Jegyző úr munkatársán keresztül
azt üzente, hogy nem adja át részemre a kért anyagot. Felháborítónak tartom, hogy a
Hivatal irányítójaként nem kapok meg olyan információt, közérdekű adatot, melyhez
egyszerű dombóvári állampolgárként is jogom van. Az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében
„közérdekű adat: az állami vagy önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett,
a személyes adat fogalma alá nem eső bármilyen módon vagy formában rögzített
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, így különösen a
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.”

Amennyiben Jegyző úr 2012. augusztus 30-ig kérésemnek nem tesz eleget, ez ügyben
is – a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. közérdekű adatszolgáltatási
kötelezettségéhez hasonlóan - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulok. A Hatóság abban az esetben is elismerte, hogy jogosan kértem
az információt, úgy vélem ebben az ügyben is így járna el. Úgy vélem a hivatal
jelenlegi működéséről jelzés értékű, hogy munkám végzésekor ilyen eszközökhöz kell
folyamodnom.
I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft. és huszonhárom település önkormányzata között 2002.
szeptember 25. napján létrejött, a kistérségi szennyvízprogram megvalósulásához
szükséges tervek elkészíttetése kapcsán született „Együttműködési Megállapodás”
alapján a cég tulajdonosi köréhez tartozó önkormányzatokkal kötött
kölcsönszerződésekre, azok módosításaira, valamint a még fennálló tartozásokra
vonatkozó közérdekű adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi.
II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Hatósági Irodájánál lefolytatott ellenőrzések megállapításaira vonatkozó
adatszolgáltatás megtagadásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
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