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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás  
2022. január 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés előkészítése tárgyában 
 
Üsz.: LMKOH/283-16/2022. 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
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.  
 
Tekintettel arra, hogy a Társulás, valamint az általa fenntartott intézmények is kezelnek 
személyes adatokat, így a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő 
szabályokat tartalmazó általános adatvédelmi rendelet rendelkezései megfelelően irányadók 
ezen adatok kezelése során.  
 
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, Egyészségügyi 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.  

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív 
árajánlatok bekérése alapján a tárgyi beszerzés becsült értéke nem éri el a közbeszerzési 
értékhatárt, melyre tekintettel a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszerzések lebonyolítási szabályzatában foglalt rendelkezések az 
irányadók. 
 
Indikatív árajánlatot az alábbi szervezetektől kértem be és kaptam meg: 
Bovard Adatvédelmi Kft. 
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Közinformatika Nonprofit Kft.  
VFK Data Pro. Kft.  
Web Biztonság Informatika Kft.  
Hanganov Kft. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, 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 Társulási Tanács 
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 biztosítására vonatkozó előterjesztést Lajosmizse Város Önkormányzata, valamint 
Felsőlajos Község Önkormányzata várhatóan a 2022. január 27. napján tartandó ülésen 
tárgyalja majd, mely előterjesztések határozati javaslata alapján ezen települések ezen 
vállalkozási díjat lakosság számuk arányában viselik. Az általános adatvédelmi rendeletnek 
való megfelelés előkészítése és az adatvédelmi tisztviselői feladat három éves határozott idejű 
szerződés keretében történő ellátásához az szükséges, hogy a Tisztelt Társulási Tanács járuljon 
hozzá ahhoz, hogy a tárgyi feladatot Lajosmizse Város Önkormányzatával, a Felsőlajos Község 
Önkormányzatával, és a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával együtt 
valósítja meg, mint fenntartók és az általuk fenntartott intézmények vonatkozásában egyaránt, 
amennyiben ezen fenntartók szintén hozzájárulásukat adják a jelen előterjesztésben írt pénzügyi 
feltételekkel.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 95.§ (3) bekezdése alapján a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben 
a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. Az Mötv. 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 Társulási Tanácsnak 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.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, 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, 
Felsőlajos Község Önkormányzatával és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával együtt valósítja meg, mint fenntartók és az általuk fenntartott 
intézmények vonatkozásában egyaránt azzal, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata, 
valamint Felsőlajos Község Önkormányzata dönt arról, hogy ennek díját 
lakosságszámának arányában viseli.  

 
2.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Basky András 

elnököt, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata polgármesterével, valamint Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével együtt folytasson tárgyalást a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztása céljából, majd a határozat 1.) pontja szerinti 
fenntartók által közösen megkötendő szerződést aláírja.  

 
Felelős: Társulási Tanács, elnök. 
Határidő: 2022. január 27. 

 
 
 
Lajosmizse, 2022. január 24. 
 
 
 
 
                                                                                                         Basky András sk. 
                                                                                                    Társulási Tanács elnöke  


