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Képvĺselő-testülete szämár a

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

A helyi önkoľmányzatohő| sző|ó, még hatályban lévő 1990. évi Lxv. töľvény, valamint a

Magyaľoľszág helyi önkormányzataiľól szôlő, részben máľ hatĺílyba |épett 20|I. évi
CLxXXx. töľvény egyarént kiemelten fontosnak tartja az önkormányzatok működése

kapcsán a nyilvánosság biztosítását.

Az 1990. évi LXV. törvény 2. $ (1) bekezdése szeľint: ,l helyi önkormónyzat érvérryre
juttatja a népfelség elvét, helyi ldzügłekben demolłatikus módon, széles Iörű nyilvónossógot
teremtýe kifejezi és megvalósítja a helyi lĺözalraratot.',

A2O|l. évi CLXXXIX. törvény még hatályba nem lépett 2.s Q) bekezdése szerint: ,l helyi
önlarmónyzós a helyi lrnziigłekben demokratikus módon, széles körű nyilvónossógot teremtve

kifejezi és megvalósítja a helyi kôzakarątot.,,
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Előterjesztő: Pintéľ Atti|a képvise|ő

A képviselő-testĺileti tilés időpontja: 20L2. március I .. sz. napirend

Tárgy: Javas|at a képvĺselő-testü|etĺ ülések nyi|vánosságának kiszé|esítéséľe

A napirendet nyílt iilésen kell tárgyalni, a hatźrozat elfogadrásríhoz egyszeríilminősített
szav azattőbbség sziiks éges.
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VáľosgazdáIkodási és PénzÍigyi Btzottságvéleményezi x ,/

Humánszo|gáltatási Bizottság véleményezi

Hatźtr ozati iav as|at a bimttsźĘ szÁmfu a:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

mestáľsvalását.



A Jobbik MagyarországértMozgalom is a nyilvánosság kiszélesítésének, atiszta, őt|áthatő

közé|et megteľemtésének feltétlen elkötelezettje. Mindezek alapján kezdeményezem, hogy
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáros onkormányzata teremtse meg a technikai
feltételeit a képviselő-testiileti ülések élő közvetítésénet valamint a bárki által inteľnetľől
elérhető utólagos megtekintés lehetőségét.

Javaslom olyan kiizvetíki rendszer kiépítését és iizemeltetését, melyen keľesztiil a nyílt
üléseket bárki, bármikor, vágatlanul teljes terjedelemben megtekinti intemeten keľesztiil.
Javasolom, hogy a képviselő-testiileti üléseket élőben közvetítsék vagy legkésőbb az ülést
követő napon eléľhető legyen az inteľneten.

Az előterjesztés költségvetési hatása jelenleg nem ismeľt.

A fentiekľe tekintettel azalrábbihatźtrozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testiilet elé.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testÍilet nyílt iiléseit interneten is elérhetővé kívánja tenni annak éľdekében,
hogy a választópolgáľok az iiléseket bármikor, bárhonnan, vágatlanul teljes teľjedelemben
megtekinthessék legkésőbb az ülést követő napon.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy végezzen piackutatĺĺst a kiizvetítő ľendszeľ kiépítése
érdekében.

3. felkéri a polgáľmeste$ hogy a2. pontbanfoglalt piackutatiís eredményének ismeretében

tegyen javaslatot a Képviselő-testiiletnek a sziikséges intézkedések megtételére a ktizvetítő
ľendszeľ kiépítése érdekében.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 1. pont esetén 2012.mátrcius 01.

2. pont esetén atárgya|ások megkezdésére: a döntést követő 8 napon belü|
3. pont esetén a beszámolóra: a2012. ápľilisi második képviselő-testiileti tilés

A döntést végľehajtó szervezetiegység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
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Budapest, Z)l2.februtu 15. '-arĘ*r#O
képviselő

a jegyzőt helyettes ítő a|jegy ző


