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NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KEREPES 

 

+ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 28/561-050 Fax: 06 28/561-060 

 

Német Önkormányzat Kerepes képviselő-testületének  
  2020. október 14-én 11:20 órakor megtartott zárt ülésén keletkezett 

Határozati 
 

363/2020 .(X.14.) NÖK határozat: 
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy elfogadja Springer Friedrichet 
jegyzőkönyv hitelesítőnek és elfogadja a meghívó szerint a napirendet. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Springer Krisztina elnök 
  
364/2020. (X.14) NÖK határozat: 
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi érdekképviselettel 
összefüggő feladatként, nemzetiségi önkormányzat működési területén nemzetiségi 
közösséget megillető jogosultsága és érdekképviselete alapján, nem nyújt adatszolgáltatást 
mivel nem kapott nevet és címet az adatigénylőtől. Számla kiállításának feltétele, hogy legyen 
azonosításra alkalmas számla adat (NAV rendelet.) A NÖK testülete következőként dönt: 
A NÖK testülete megvizsgálta adatigénylési kérését és 2020.10.14-i zárt ülésen hozott 
határozatában azt megtagadja. Mint azt korábbi levelünkben közöltek szerint tudattuk az 
adatigénylővel, hogy a költségtérítéstől eltekinteni nem áll módunkban és Ő erre nem nyilatkozott, 
hogy vállalja -e, ennek ellenére azok feltételeit, amit Kerepes Város Önkormányzatának 
"Közérdekű adatszolgáltatási szabályzata" szerint a részére is megküldött a NÖK "Közérdekű 
adatszolgáltatás igénylése" szerinti terítési költség felszámolása alapján szab ki a NÖK többlet 
költségként. Mivel a költségek vállalásáról a határidő lejárta előtt nem nyilatkozott és számla 
címet sem közölt Önkormányzatunkkal, ezért sajnálattal, de nem áll módunkban a kérésnek eleget 
tenni. Jogorvoslattal fordulhat bírósághoz. 
Határidő: 2020. december 1 
Felelős: Springer Krisztina -elnök  

 
365/2020. (X.14) NÖK határozat: 
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi érdekképviselettel 
összefüggő feladatként, nemzetiségi önkormányzat működési területén nemzetiségi 
közösséget megillető jogosultsága és érdekképviselete alapján, úgy dönt, hogy a Kerepesi 
Polgármesteri Hivatalhoz érkezett, de a NÖK által, mint adatgazda által kezelt közérdekű adatok 
iránti igénylésének kérelmére vonatkozóan a kérelmének feldolgozása a NÖK-nél is 
megkezdődött. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdésének értelmében az Ön által igényelt 
adatok jelentős terjedelmére való tekintettel az adatszolgáltatási határidő 15 napos 
meghosszabbítását rendeli el. A testület döntésben határoz, hogy a nagy mennyiségű adatra 
tekintettel, a Német Önkormányzat Kerepes  2017-től 2020-ig, évekre lebontva a meghozott 
határozatai, döntései a testületi üléseinek jegyzőkönyvei és a  pénztári bizonylatai, kifizetései, 
számlái, pénztárnaplói digitalizálása és anonimizálása okozta többletmunkák miatt a tényleges 
munkaórára, 4000 Ft / óra bruttó költséget számol fel. Adatigénylő köteles nevet címet megadni a 
számla kiállítása végett, a többszáz oldal átvizsgálása és anonimizált vissza scannelt adatait 20 
munkaórában határozza meg, aminek költségtérítést követőan az adatkérő részére megküldi.  
A NÖK fenntartja a jogot, hogy más úton küldje meg, ha az költségkímélőbb, postai formában, 
levélben vagy elektronikusan a honalapra feltöltve. Az adatkérőnek rendelkezésre álló időn belül 
nyilatkoznia kell, ellenkező esetben az adatszolgáltatás megszakad, kérelme semmisnek tekintetik. 
Határidő: 2020. december 1 
Felelős: Springer Krisztina elnök 
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 366/020. (X.14) NÖK határozat: 
 
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő 
feladatként, nemzetiségi önkormányzat működési területén nemzetiségi közösséget megillető 
jogosultsága és érdekképviselete alapján, úgy dönt, hogy elfogadja az elnöki beszámolót a természet és 
örökségvédelmi bejelentésekkel kapcsolatban és felkéri elnökét, hogy a folyamatban lévő ügyekben tegye 
meg a szükségesnek vélt rendőrségi-ügyészségi és egyéb más szükségesnek lépéseket, valamint a NÖK 
jóhírnevének megsértése ügyében a szerződésben meghatározott módon a NÖK ügyvédjének 
szolgáltatását vegye igénybe. 
Határidő: 2020. december 1 
Felelős: Springer Krisztina elnök 
 
 367/2020. (X.14) NÖK határozat: 
 
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő 
feladatként, nemzetiségi önkormányzat működési területén nemzetiségi közösséget megillető 
jogosultsága és érdekképviselete alapján, úgy dönt, az előterjesztés mellékleteiben szereplő három-
ötödikes gyermek részére ítéli meg a díjakat és a költséget mivel ösztöndíj vonatkozású díjazás bruttó 
30000 Forint összegben számolja el a 2020-as költségvetéséből.   
Határidő: 2020. december 1 
Felelős: Springer Krisztina elnök 
  
    
 
 
       

                 
                                                                                                   Springer Krisztin 
                                                                                   elnök   
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