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Képviselő.testülete szämár a

Tiszte|t Képviselő.testĺilet !

A helyi iinkoľmányzatokról szóló, méghatźůyban lévő 1990. évi LXV. törvény, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő, ľészben már hatá|yba lépett 201|, évi
cLxxxx. tiiľvény egyarilnt kiemelten fontosnak tartja az iĺnkoľmányzatok működése
kapcsán a nyilvánosság biztosítását.

Az 1990, évi LXV. tiiľvény 2. s (1) bekezdése szeľint: ,l helyi önkormónyzat érvérryre
juttatja a népfelség elvét, helyi lúzüg,lekben demolcratikus módon, széles ldrű nyilvónossógot
teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi lrijząkaratot.,,

A2011. évi CLXXXIX. törvény méghatá|yba nem |épett2. $ (2) bekezdése szerinĺ ,l helyi
önlĺormónyzás a helyi közďigłekben demokrątikus módon, széles lórű nyilvónossógot teremtýe
kifejezi és megvalósítja a helyi Hjzakarątot,,,
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E|őteľj esztő: Pintéľ Attila képvise|ő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|2. március f2. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kĺszélesítéséľe

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tfugyalrni, a hatáĺozat elfogadasához eg:ĺszertilminősített
szav azattöbbség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezí x
Humánszolgá|tatásĺ Bizottság véleményezi

Hatźtr ozati jav as|at a biznttséĘ szÁmár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizot1sźę javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
mestiĺÍsvalását.



Tekintettel a fentiekľe szĹikséges és elváľható, hogy a képviselő testiilet nyílt iilései teljes
egészében, vágatlanul legyenek hozzéférhetőek a nyilvánosság szétmára, hang és képrőgzítő
eszközök segítségéve|, ezze| teremtve meg a hiteles tajékoztatás legszélesebb követelményét.
A lakosság széleskiiľű, színvonalas tź$ékoztatasának megteľemtése kötelessége az
önkoľmányzatnak, Íigyelembe véve azt is, hogy számos településén műkt'dik hasonló
ľendszer.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a nyilvánosság kiszélesítésének, a tisztą átléthatő
közé|et megteremtésének feltétlen elkötelezettje. Töľvényi kiitelezettségen túl a lakosság
részéró| is tapasztaljuk, hogy van igény ilyen jellegĹi közvetítésľę. Ezzę| tulajdonképpen
nyomon kiivethetővé vźlna a képviselők munkavégzése, hogy milyen módon és hogyan
képvi sel ik a v á"Jasnők akar atát és saj át pro gramj ukat.

Egy ilyen rendszer a technika kiépítésének egyszeľi költségén kívĺil minimális költséggel
tizemeltethető lenne, akőzvetíto rendszer legdnágább eleme a kameraľendszer.

A máľ ľögzítésre kęrĺ'ilt testületi ülések felvételeit közzé lehet tenni az önkoľmányzat
honlapján, ingyenes video megosztó poľtálokľa feltiilthetők (pl.: Youtube), esetleg
önkoľmányzati testiileti iilések inteľnetes terjesztésével foglalkoző cégek honlapjára is
bekiildhetőek.

Mindezek a|apján kezdemény ezęm' hory Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefoáros
Onkormányzata teľemtse meg a képviselő-testÍileti iilések közvetítésének a technikai
feltéteIeit.
Javaslom olyan kiizvetítő ľendszeľ kiépítését és üzemeltetését, melyen keresztiil a nyílt
iiléseket báľki, báľmikoľ, vágatlanul teljes terjedelemben megtekintheti az interneten
keľesztül.
Javasolom, hogy a képviselő-testiileti üléseket élőben közvetítsék vagy legkésőbb az Ĺilést
követő napon elérhetőek legyen az intemeten.

Jelen tárgykörbęn tett korábbi javaslatomat a képviselő-testiilet 20|2. március 0l. napján
taľtott iilésén elnapolta, az iilésen elhangzott kiegészítésekkel átvezetve az alábbi határozati
j avaslatot teľj esztem a Képviselő-testiilet elé.

Határozati javas|at

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. kifejezi azon szőndékát, hogy a Képviselő-testiilet nyílt Ĺiléseinek kép és hangfelvételeit
intemet keľesztül is e|éľhetővékívánjatenni annak éľdekében, hogy a választópolgfuokaz
iiléseket báľmikor, bárhonnan, vágatlanul teljes terjedelemben megtekinthessék legkésőbb
az ülést követő napon'

2. ahatźrozat 1. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében felkéri a polgáľmestert, hogy
vizsgźija meg a kép és hangfelvétel közvetítő rendszer kiépítésének feltételrendszerét,
valamint a képviselő-testiileti iilések jelenleg is rögzítésre kerülő hangfe|vételeinek
közzététe|ének fęltéte le it



3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a feltételrendszer ismeľetében tegyen javaslatot a Képviselő-
testĺiletnek a sziikséges intézkedések megtételére aközvetítő ľendszer kiépítése érdekében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 1' pont esetén 2012. mőrcius 22.

2. pont esetén atárgya|ősok megkezdéséľe: a döntést követő 8 napon beliil
3. pont esetén a beszámolóraz a2012. júniusi első rendes képviselő-testĺlleti ülés

A döntést végľehajtó szewezeti egység: Szeľvezési és Üzemeltetési Ügyosztály
žł^ " / --.

Budapest, Zl|2.mfucius 12. ,Ť'Lł^
' Pintér Attila

képvise|ő

Törvényességi ellenőrzés:
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