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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január 27-i ülésére 
 

Tárgy: Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés előkészítése tárgyában 
 
Iktatószám: LMKOHFL/74-1/2022. 
 
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2016. április 27-én fogadta el a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
számú általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR), amely 2018. május 25. 
napjától kötelezően és közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió valamennyi tagállamában. A 
GDPR a korábbi tagállami szintű szabályozást egységesítette és szigorú követelményeket 
támaszt az adatkezelő szervezetek felé a személyes adatok védelme érdekében.  
 
A természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő szabályokat tartalmazó 
általános adatvédelmi rendelet az „önkormányzati szektort” is érinti, tekintettel arra, hogy a 
GDPR szerinti adatkezelő fogalmába tartoznak a képviselő-testület azon szervei, (polgármester, 
polgármesteri hivatal), aki kötelezően ellátandó önkormányzati, vagy államigazgatási feladat- 
és hatáskör címzettjei. Ezt a NAIH egy iránymutató válasza is megerősíti. Személyes adatokat 
rögzítenek továbbá a térfigyelő kamerák, valamint a Képviselő-testületi ülésen rögzített kép-és 
hangfelvételek. Önként vállalt önkormányzati feladat- és hatáskörök esetén továbbá az 
adatkezelő személyéről a települési önkormányzat képviselő-testülete a tárgyi rendeletben dönt. 
  
A GDPR hatálya a fentieken túl az önkormányzatok intézményeire is kiterjed.  A NAIH 
iránymutató válasza alapján az önkormányzati fenntartású intézmények esetében szükséges 
annak vizsgálata, hogy az adatkezelést érintő érdemi döntéseket a fenntartó, vagy az intézmény 
hozza-e meg. „Közös adatkezelés estén pedig nem feltétlenül szükséges különálló szabályzatok 
elkészítése; az adatkezelők döntésétől függ, hogy a saját adatkezelése tekintetében mindenki 
saját szabályzatot alkot, vagy pedig közös szabályzat készül. 
 
A fent hivatkozott általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelőség felmérésére és 
megvalósítására (mely magában foglalja a teljesség igénye nélkül adatvagyonleltár elkészítését, 
szabályzatok elkészítését, azok igazolt betartását és megfelelő eljárásrendek kialakítását) 
valamint az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására vonatkozóan indikatív árajánlatokat 
kért be Lajosmizse Város Jegyzője valamennyi adatkezelési és feldolgozási tevékenységet 
végző szerv/intézmény 

- Lajosmizse Város Önkormányzata 
- Felsőlajos Község Önkormányzata 
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
- Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás 
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye 
- Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
- Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében egységesen.  
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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív 
árajánlatok bekérése alapján a tárgyi beszerzés becsült értéke nem éri el a közbeszerzési 
értékhatárt, melyre tekintettel a Felsőlajos Község Önkormányzata beszerzések lebonyolítási 
szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.  
 
Indikatív árajánlatot az alábbi szervezetek nyújtottak be: 
Bovard Adatvédelmi Kft. 
Közinformatika Nonprofit Kft.  
VFK Data Pro. Kft.  
Web Biztonság Informatika Kft.  
Hanganov Kft. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatok az ülésen kerülnek kiosztásra.  
 
A GDPR előírásainak való megfelelés kialakítása speciális szakértelmet igényel. Ezen 
túlmenően a fentiekben megjelölt intézmények, szervezetek esetében kötelező adatvédelmi 
tisztviselőt (DPO-t) kijelölni, aki adatvédelmi kérdésekben szakmai tanácsot ad, ellenőrzi a 
belső szabályzatoknak és GDPR-nak való megfelelést, együttműködik a felügyelő hatósággal, 
továbbá adatkezelési ügyben, különös tekintettel az adatvédelmi incidensek esetén 
kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé. Felhívom a Tisztelt Képviselő-
testület figyelmét, hogy a legsúlyosabb jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal által 
kiszabható legmagasabb bírság összege elérheti a 20 millió eurót is. Erre tekintettel a jelen 
feladat elvégzésére javaslom, megfelelő felelősségbiztosítással rendelkező, adatvédelmi 
szakjogászi képzettségű jogászokkal is kapcsolatban álló társaság megbízását.  
 
A mellékelt árajánlatok bekérése során az árajánlatot benyújtó szervezetek kedvezőbb 
árajánlatot tudtak azáltal benyújtani, hogy a jelen előterjesztés szerinti feladatok ellátására több 
önkormányzat, és általuk fenntartott intézmény esetén van szükség. Ezen vállalkozási díj 
fedezetének biztosítása érdekében javaslom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
szükséges fedezetet Lajosmizse Város Önkormányzata, valamint Felsőlajos Község 
Önkormányzata lakosság számának arányában viselje.   
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-a az ülések 
nyilvánosságával kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik:   
„(1) A képviselő-testület ülése nyilvános.   
(2) A képviselő-testület 
….. 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
 
Tekintettel arra, hogy több árajánlatban is szerepel üzleti titok védelmére irányuló 
kezdeményezés, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek zárt ülés elrendelését. 
 
Jelen előterjesztésben foglaltakat összefoglalva javaslom az alábbi határozat- tervezetet 
megtárgyalását, és elfogadását.   
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Határozat-tervezet 
 
…../2022. (….) ÖH.  
Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés előkészítése tárgyában 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költséghatékonyság 
érdekében úgy dönt, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános 
adatvédelmi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés előkészítése és az 
adatvédelmi tisztviselői feladat három éves határozott idejű ellátása céljából a feladatot 
Lajosmizse Város Önkormányzatával, Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával és a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulással együtt valósítja meg, mint fenntartók és az általuk 
fenntartott intézmények vonatkozásában egyaránt, amennyiben ehhez valamennyi 
fenntartó hozzájárul.  

 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz és 

felhatalmazza Juhász Gyula polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
polgármesterével és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökével 
együtt folytasson tárgyalást a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztása céljából, majd a 
határozat 1.) pontja szerinti fenntartók által közösen megkötendő szerződést aláírja.  

 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1.) pontjában 

foglalt feladathoz szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetés terhére Lajosmizse 
Város Önkormányzatával együttesen az egyes önkormányzatok lakossága számának 
arányában (azaz Felsőlajos Község Önkormányzata esetében 7,31 %-os, és Lajosmizse 
Város Önkormányzata esetében 92,69 %-os arányban)  biztosítja a megkötendő 
szerződés szerint.  

 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban foglalt feladat 2022. évre arányos fedezetét az önkormányzat 2022. évi 
költségvetése előkészítésekor tervezze be. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2022. január 27. 

 
Lajosmizse, 2022. január 24. 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester 
 


