
                               Obec Bôrka  -  Barka Község 

č. 5, 049 42 Bôrka 

 

 

Információkhoz való szabad hozzáférés 

 

 
1. Az információk kötelező nyilvánosságra hozása az információkhoz való szabad 

hozzáférésről szóló törvény 5 §-a értelmében 

 
A) A köteles személy megalapításának módja, jogkörei és hatáskörei, valamint 

a szervezési felépítése 

 

A községek a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számú  a községi önkormányzatokról 

szóló törvény alapján a Szlovák Köztársaság önálló területi önkormányzati és közigazgatási 

egységei. A községek ezen törvény alapján gyakorolják az  önkormányzati tevékenységüket. 

 

A községek jogköreit az alábbi törvények  és jogszabályok alapján gyakorolják: 

- A SZK alkotmánya 

- A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számú törvénye a községi önkormányzatokról 

- A SZK érvényes jogszabályai 

- A község általános érvényű rendeletei 

 

Barka Község szervei a következők: 

 

a) a helyi képviselőtestület és bizottsága 

A helyi képviselő-testület a község képviselőtestületi 5 tagból álló képviseleti testülete, akiket 

a község lakosai közvetlen választás során négy évre választanak meg. 
 

b) a község polgármestere  

A községet a polgármester képviseli és ő a község legfelsőbb végrehajtó szerve. A 

polgármesteri tisztség köztisztség. 

 

B) Az információszerzés helye, ideje és módja, információ afelől, hogy hol lehet 

kérvényt, keresetet, indítványt, panaszt vagy egyéb beadványt benyújtani 

 

Minden jogi vagy természetes személy kérvényezheti az információkhoz való szabad 

hozzáférésről szóló többször módosított Tt. 211/2000. sz. törvénnyel összhangban Barka 

Községnél, mint köteles személynél az információhoz való hozzáférést.  

A kérvény benyújtható szóban, írásban (a Községi Hivatal iktatójába vagy postán)  

elektronikus postán, más technikailag kivitelezhető módon.  

Az információkat érintő kérvényeket személyesen a Községi Hivatal iktatójában lehet 

benyújtani a következő időpontokban: 

Hétfő  7:30 – 12:30  13:00 – 15:00 

Kedd               7:30 -  12:30               13:00 – 15:00 

Szerda  7:30 – 12:30  13:00 – 16:30 

Péntek  7:30 – 12:30 

 



Postázni az alábbi címre kell a kérvényeket: 

Barkai  Községi Hivatal  

5 sz. 

049 42 Barka 

 

Drótpostán az alábbi címre kell küldeni a kérvényeket: podatelna@obecborka.sk 

Barka Község mint köteles személy korlátozza az információkhoz való hozzáférést az 

információkhoz való szabad hozzáférésről szóló  törvény 8-12. §-aiban feltüntetett okok 

miatt: 

- ha szolgálati titok tárgyát képezik (Tt.100/1996. sz törvény), 

- ha adótitok tárgyát képezik (Tt.511/1992. sz. törvény), 

- ha üzleti titok tárgyát képezik (Kereskedelmi Törvénykönyv) 

- valamint további korlátozások az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló  

törvény 11. §-a rendelkezése szerint 

 

A kérvényt, keresetet, indítványt és panaszt személyesen a Barkai Községi Hivatal, 5  sz. 

alatti iktatójában lehet benyújtani vagy pedig postai úton a Községi hivatal címére, 5, 049 42 

Barka. 

A főellenőrnek címzett panaszokat, indítványokat és petíciókat vagy postai úton  vagy 

személyesen a Községi Hivatal iktatójában  lehet benyújtani. 

 

Az információ közzétételét kérő kérvényt a köteles személy, azaz a község  köteles haladék 

nélkül, legkésőbb azonban a kérvény benyújtását követő nyolcadik napon elintézni. 

Elintézett kérvény alatt az értendő, ha kézbesítésre kerül az információhoz való hozzáférést 

korlátozó határozat vagy megtörténik az igényelt információ nyilvánosságra hozása. A 

törvényes határidő rendkívüli esetekben meghosszabbítható további 8 munkanappal, a 

határidő meghosszabbítása felől a község mint köteles személy írásban értesíti a kérvényezőt. 

 

Az egyéb beadványok intézése is haladék nélkül, folyamatosan zajlik. 

 

C) A jóvátételi indítvány benyújtásának helye, határideje és módja, és a köteles személy 

döntése bírósági felülvizsgálatának lehetőségei, beleértve azoknak a követelményeknek a 

tételes feltüntetését, amelyek teljesülése ehhez szükséges  

 

A köteles személy információnyújtást elutasító határozata ellen, vagy a kérvényről való 

döntés határidejének elvesztegetése ellen (az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 

törvény 17.§-a) a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. 

A fellebbezést a Barkai Községi Hivatal iktatójában kell benyújtani. 

Ha a fellebbezés közvetlenül a község polgármesterének, a község polgármester-

helyettesének, a község  főellenőrének,   a címzett köteles a fellebbezést iktatás céljából az 

iktatóba beadni.  

A kérvényt elutasító határozat felülvizsgálható bírósági eljárásban külön törvény alapján. 

 

D) Az eljárás, amelyet a köteles személynek  be kell tartania minden kérvény, indítvány, 

javaslat és egyéb beadvány intézése során, beleértve a megszabott határidőket is, 

amelyeket be kell tartani 

 

Az információ kiadására benyújtott kérvényben egyértelművé kell tenni, mely köteles 

személynek szól; a kérelmező utónevét, családi nevét, elnevezését vagy üzleti megnevezését, 



annak lakcímét vagy székhelyét; a kért információkat és azok elérhetővé tételének javasolt 

módját.  

Ha a kérvény nem tartalmazza a fentieket, a község felszólítja a kérvényezőt ezek pótlására, 

meghatározza a kérvényező számára a pótlás határidejét, amely nem lehet rövidebb, mint 7 

nap. Ha a kérvényező a megszabott határidőn belül nem egészíti ki a kérvényét, a község a 

kérvényt ad acta teszi és nem foglalkozik vele tovább.  

Külön kérésre a község írásos bizonylatot állít ki a kérvény benyújtásáról, és közli az 

információ közreadásáért kiszámlázásra kerülő illeték várható összegét. 

A község a kérvény átvételét követően: 

- felhívja a kérvényező figyelmét a már közzétett információra, 

- továbbítja a kérvényt, 

- hozzáférhetővé teszi az információt, 

- nem teszi hozzáférhetővé az információt, amiről írásbeli határozatot állít ki. 

 

Az egyéb  kérvény és beadvány intézése a közigazgatási eljárásról szóló többször módosított 

Tt. 71/1967. sz. törvény rendelkezéseihez igazodik. A beadvány elintézésének általános 

határideje 30 nap, bonyolultabb esetekben azt a közigazgatási szerv meghosszabbíthatja. A 

meghosszabbítás felől azonban köteles értesíteni az eljárás részvevőjét. A panaszok 

elintézésének határidejét a panaszokról szóló Tt. 152/1998. sz. törvény 13. §-a, a petíciók 

esetében pedig a petíciókról szóló többször módosított Tt. 85/1990. sz. törvény határozza 

meg. 

 

E) Az előírások, utasítások, módszertani eljárások, magyarázó állásfoglalások 

áttekintése, melyek szerint a köteles személy lefolytatja az eljárást és dönt, vagy amelyek 

szabályozzák a természetes és jogi személyek jogait és kötelességeit a köteles 

személyekkel szemben  

 

Alapvető jogszabályok: 

- a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számú törvénye a községi 

önkormányzatokról  

- a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 138/1991/1990. számú törvénye a községi 

vagyongazdálkodásról  

- a T.t. 71/1967 –os számú    a közigazgatási eljárásról szóló törvénye 

- a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 511/1992 számú törvénye az adók és illetékek 

kezeléséről és a területi pénzügyi szervek rendszerének változásairól  

- a Tt. 50/1976. számú, a területrendezésről és az építési rendtartásról szóló törvénye 

- a T.t. 372/1990  számú a szabálysértésekről szóló törvénye  

- a község statútuma 

- a község általános érvényű rendeletei  

- további jogi normák amelyek a község hatásköreit rendezik 

 
 

F)  A közigazgatási illetékek díjszabása, amelyet a köteles személy az elvégzett 

közigazgatási tevékenységért kiszab, valamint az információnyújtásért kérhető 

díjtarifák 

 
Lásd  a mellékletben 

 

 



2. Egyéb nyilvános információk az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 

törvény 5. §-a 8-as bekezdése szerint 

 
Az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 5. § -a 8-as bekezdése rendelkezései 

arányos mértékben alkalmazandók a községi, városi és helyi képviselőtestületekkel, valamint a 

megyék képviselőtestületeivel kapcsolatos információk nyilvánossá tételére is.  

 Ennek értelmében a község hivatalos információs tábláján az alábbi információk is közzé 

vannak téve: 

a) a képviselő-testület üléseinek időpontja  

b) a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei és a  képviselő-testület határozatai 

c) a község általános  érvényű rendeleteinek javaslata 15 nappal a képviselő-testület általi 

jóváhagyásuk előtt 

d) a község általános  érvényű rendeletei a képviselő-testület általi jóváhagyásuk után. 

 

 

Barka, 2013. szeptember 12. 

 

 

 

            s.k.   Ičo Béla  

              polgármester  

 

 

 

 

 

 


