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Tisztelt Képviselő-testüIet!

Dr; Erőss Gábor <inkormányzati képviselő _ a Polgáľmesteri Hivatal áIta| ęIőkészitett _
e|őterjesztést nyrijtott be a 20|5. januaľ 22. napján megtartandó képviselő-testtileti Í.ilésre

,,Javaslat elvi nyilatkozat e|fogadására a kozpénzek felhasznáIásfua vonatkozó átláthatőság
törvényi kotelezettségeken felüli bizto sításźna,, tźrgyźban.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Műkĺjđési SzabáIyzaÍźlrőL szőIő 3612014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: sZMsZ) 16. $ (1) bekezđésében foglaltak alapjan T.
Képviselő Úr eIőterjesztését nem javasoltam a 20t5. januaÍ 22. napjtn megtaftanđó ülés
napirendjére venni'

T. Képviselő Ur az e|őteqeszŁéséhez kapcsolódóan a Hivatal rendelkezésére bocsátott egy a
közérdekű adatok kozzétételéről és a kĺjzérdekű adatok megismeréséľe iľányuló igények
teljesítésének rendjéről szóló rendelettervezetet. Á[áspontomat a rendelettervezet minden
e gye s szakaszźú. i l lető en j el en tźlj éko ńatób an fej tem ki.
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Budapest Főváros ........Keľület ...... Onkoľmányzata Képviselő.testületének

... 12014, (...) tinkoľmányzati rendelete

a ktizéľdekĺĺ adatok kőzzététe|éľől és a kiizéľdekű adatok megismeľéséľe iľányuló
igények telj esítésének ľendj éľől

Budapest Fővaros 8. Kerület Józsefuaľos Önkoľmanyzata Képviselő-testiilete az A|aptoruény

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatĺáskörében) az infoľmációs

önľendelkezési jogról és az informáciőszabadságľól szőIő 2011. évi CXI. törvény 30. $ (6)

bekezdésével és 37. $ (3) bekezdésével, valamint köztulajdonban áIIő gazdasági tĺĺľsaságok

takarékosabb mfüödéséről szóló 2009. évi C)oil. törvény 2. $ (3) bekezdésével összhangban

a következőket rendeli el:

Felhívom javaslattevő képvĺselő szíves
foglaltakľa. Az tinkormányzat hĺvatalos
Józsefváľosi Onkorm ánvzat.

Íĺryelmét az SZN.ĺ.SZ 1. s (2) bekezdésében
elnevezése: Budapest Főváľos VIII. keriilet

1.S

E rendelet hatźiya kiterjed Budapest Főváľos 8. KerĹilet Józsefuaľos onkormĺányzatára (a

továbbiakban: ĺinkorményzat), Budapest Főváros 8. Keľület onkormĺĺnyzata Polgáľmesteľi

Hivatalrĺra (a továbbiakban: polgiĺľmesteri hivatal), valamint az önkormźnyzat tĺibbségi

befolyása a|att áIlő gazdasági taĺsaságokra, az öĺtkormányzat áItaI a|apított alapítvĺĺnyokra,

illetve az önkoľmźnyzat źita| irányított kiiltségvetési szeľvekĺe (a továbbiakban egyĹitt:

adatkezelők).

Áiláspontom szeľint a ľendelettervezet 1. $.ában foglalt személyi hatály..kiterjeszthető
mind az Onkoľmányzatra, mind a Polgáľmesteľi Hivatalľa, mĺnđ az onkoľmányzat
által alapított gazdá|kodó szervezetekľe, ĺntézményekľe.

Ellenben az Onkoľmányzat á./rtal. a|apított alapítványokľa, mint civil szervezetekľe a
ľendelet hatá|ya nem terjedhet ki, tekintettel arra, hogy az egyesülési jogľĺól' a
kiizhasznrĺ jogállásľól, valamint a civĺl szewezetek műkiidéséľől és támogatásárő| szőlől

2011. évĺ CLXXV. tiiľvény 14. $ (1) bekezdése szeľint e jogĺ személyek esetében a
táľsadalmi és civĺl kapcsolatok fejlesztésééľt felelős miniszter a nyilvánosn kiizérdekből
nyilvános ĺnfoľmáciĺík ryűjtése, ľendszerezése éskőz'zététele, ĺlletve ez.ze| összefĺiggésben
a kéľelemľe történő adatszo|gálltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot
műkiidtet. (Civĺl Infoľmációs Portál).



2.S

1)Az információs ö'nľendelkezési jogról és az informáciőszabadságĺól sző|ő20|1. évi CX[.
törvénynek megfelelőn valamint azontiil az önkormźnyzat a soron ktĺvetkező elfogadandó

koltségvetést követő költségvetése elérhető közéľthető foľmában az önkoľmányzathonlapjźn.

A ktiltségvetéssel kapcsolatos további kőzzététe|i igénnyel kapcsolatban álláspontom
szeľint ssilZ tinkormányzat soron következő elfogadandó kiiltségvetést kiivető
kiiltségvetése'' terminus nem értelmezhető. Megiegyzem, a honlapon eddĺg ĺs elérhető
vo|t az aktuálĺs, valamint a ttibb évre vĺsszamenőleg elfogadott ktiltségvetések sztiveges
foľmája. A javaslat éľtelmetlen, ezért nem támogatom.

2) Akozérthetőség az nnt. iľányadó tartalmi követelményeit meghaladó módon jelenti.

EgyszerĹĺsítő,magyarźzői||llszttáciők,ábrźka|ka|mazásaľavonatkozik.

Álláspontom szerint a 
',magyaráző 

i||usztráciĺík'' teľmĺnus sem éľtelm ezhető.
A város költségvetését nem lehet egyszeľűsített ľajzocskákon bemutatni, meľt komoly
félľeéľtésekľe adhatnak okot az abbő| adódĺó pontatlanságok. Az sem eryéľtelmíĺ, hogy
hány áů.rát szeľetne látnĺ a javaslattevő képviselő, hÍszen a ktiltségvetési számok,
fejezetet részadatok megszámlálhatatlan összefüggést mutatnak erymással is. A
kłiltségvetést valaki vagy elolvassa és megérti, vagy konkľét esetben felvilágosítást
kéľhet, ha nem világos számára valamely része. A javaslatot nem támogatom.

3) A költségvetés tźtblázatos foľmában elérhető és letĺilthető.Kozérthető foľmában

elkülcinítetten eléľhetőek tĺáľgyévi bevételeke és kiadások'

Ez jelenleg ĺs eléľhető, a javaslat éľtelmetlen.

4)Kozérthető formában elérhető atargyévi elfogadott költségvetés, és a végľehajtott

költségvetés adatai.

Ez jelenleg ĺs elérhető, a javaslat éľtelmetlen.

5) A|ezárt évek adatai maradjanak elérhetőek.

Ez jelenleg is elérhető, a javaslat értelmetlen.

Az á|lamháztartásről szóló 2011. évi CXCV. töľvény 23. $.a ľészletesen meghatározza a
kiiltségvetés ktĺtelező tartalmi elemeit, varyĺs e táľgyköľt is magasabb szintű jogszabály
tarta|mazza, amelyet az Onkoľmányzat ktiltségvetésének teľvezésekoľ maradéktalanul
figyelembe vesz, illetve az SZMSZŁ&. s (4) bekezdése szeľint annak elfogadását ktivető 8
napon beliil a helyben szokásos módon honlapján kłjz'zéteszi.



3.$

Az infoľmációs önĺendelkezési jogró| és az infoľmációszabadságról szóló 20|I. évi CXII.
tĺiľvénynek megfelelően valamint azon tisl
l) Az ĺinkormanyzati képviselő-testiileti és bizottsági Ĺilés napirendje, azu|éshez késziilt
előteľjesztések (és azok mellékletei) elektronikusanaz önkormányzat hivatalos honlapjan

rnegtekirrtlretők az tilést lrregelőzően.

Ez jelenleg is elérhető, a javaslat óľtelmetlen.

(A hatályos SZMSZ 15. $ (1) bekezdése szerĺnt a Képvĺselő.testület kůilön honlap
iizemeltetésével biztosítja a józsefuáľosi lakosok kiizvetlen, pontos, ryoľs és táľryilagos
táĘékoztatásáú Javaslom Képvĺselő Úľ számára is ennek tanulmányozásátz
@!)

AzsZlN.[.sZ 15. s (2) bekezdése alapján a honlap áttekinthetően, kereshetően, a lakosság
számára könnyen kezelhetően és kellő ľészletességgel tartalmat;za a Képvĺselő-testület
míĺkiidésével tisszefĺiggő alábbi adatokat:

a) az ülések meghívóit;
b) a nyĺlvános előteľjesztéseket;
c) a nyilvános ĺĺlések hangfelvételeit;
d) a nyilvános ülések jegyzőkiinyveÍt és jegyzőkiinyvi kĺvonatait;
e) a hatáľozatolĺat;
Í) a kihĺľdetett, de hatályon kívůĺI nem helyezett ľendeleteket.

Továbbá a Képvĺselő-testület bĺzottságainak műktidésével kapcsolatosan a (2)

bekezdésben meghatározottak szerint a honlapnak az a|á,}bi adatokat kell taľtalmazniaz
a) az ĺilések meghívóÍt;
b) a nyilvános előterjesztéseket;
c) a nyilvános ülések jeryzőkiinyvi kĺvonatait;
d) a határozatokat.

2) Az iiléseket követően elérhető annak jegyzőkönyve is, elektronikusan keľeshető,

lekéľdezhető foľmáfu mban.

Ez jelenleg is eléľhető, a javaslat éľtelmetlen. A keľeshetőség kérdését ĺlletően
áIláspontomat a ľendelettewezet 4. $ (5) bekezdéséhez kapcsolódóan ismeľtetem.

3) Á[ampolgĺĺľok a nem zárt üléseken megielenhetnek és videó- és/vagy hangfelvételt

készíthetnek.

Ez jelenleg is íry van' a javaslat éľtelmetlen.

Az Atkotmánybíróság tiibb határozatában (Í911995. (III. 28.) AB és 57n000. (XII. 19.)

hangsrĺlyozta,hogĺa nyĺlvános ĺilésen bárki (teháú akár a hallgatóság valamelyĺk tagia
is) az ott jelenlévő más személyek kĺilłin engedélye nélkül ĺs készíthet felvételt a
képviselő.testület tanácskozásáľól, képviselők megnyilatkozásairő|, és azt bármilyen'
nem jogellenes céIra felhasználhatja.



4.$

Azinformációs önrendelkezési jogról és az infoľmációszabadságról szóló z0|I. évi CXII.
tĺirvénynek és a köĺulajdonban áI|ő gazdasági taľsaságok takarékosabb mrĺködéséľől szóló

2009. évi CXX[. tĺĺrvény megfelelően valamint azoĺtu| elérhető minden azönkormźnyzat,
illętve ilttézĺlrérryei, tĺĺr'saságai źita| kött'tt szeződés, illetve ezek elcktľonikusan kcrcshctő

összefoglaló listája.

Az Onkoľmányzat és ĺntézményeĺ által ktittitt szerződések jelenleg ĺs megtalálhatóak a
wwrľ.iozsefuaľos.hu honlapon, illetve a megkiittitt szerződések felttiltése folyamatosan
történik.

Az Onkormányzat tiibbségĺ befolyása a|att á|lő gazdasági táľsaságok szeruődéseinek
vonatkozásában a szÍikséges ĺntézkedések megtétele folyamatosan ttirténik azért, hogy a
kłiztulajdonban á.Jllő gazdasági társaságok takarékosabb mĺĺkiidéséről szóló 2009. évÍ

CxxII. ttiľvényben és az Infotv.ben meghatározott adatokľa vonatkoző kłiz.zétételi
kiitelezettségnek eleget teryiink.

(2) 
^z 

aďatkeze|ő a meghatfuozott eléľhető oldalon az źita|a kötdtt polgráľi jogi szerzodések

vonatkozásábanaszerzodésmegkötéséneknapjánkozzéteszi
a) aszerző fél nevét,

b) aszerzó fé| aďőszámáft'

c) a szerződés tĺĺľgyát,

d) a szerződéssel ĺisszefüggésben a Kozbeszerzési Éľtesítőbenkozzétett minden közleméný
v agy az ana mutatő linket,
e) aszerzódés időbeli hatźiyát,
Í) aszeruőđés éľtékét,

g) a keľetszerződési jelleget,

h) a szerzodés szovegét oldalhű másolatban.

A ,,szerző fél'' kĺfejezés éľtelmetlen. (Az n,oldalhű másolat'n, mint a javaslattevő eg5ĺĺk
iitlete, akáľ elfogadható is lenne, báľ jelenleg is így van és eg szerződés taľtalmát
illetően semmĺ jelentősége nincsen.)

Ismétlem, az onkormányzat többségĺ befolyása a|att álló gazdasági táľsaságok
szeľződóseĺnek vonatkozálsában a szĺikséges intézkedések megtétele folyamatosan
ttirténĺk azért, hogy z ktiztulajdonban álló gazdasági táľsaságok takaľékosabb
mĺĺktidéséről szóló 2009. évi CXXil. tłirvényben és az Infotv-ben meghatározott
adatokľa vonatkozó közzététe|i kötelezettségnek eleget teryünt továbbá az
Onkoľmányzat és intézményei által ktittĺtt szeľződések jelenleg is megtalálhatóak a

www.iozsefvaros.hu honlapon, illetve a megkiitiitt szerződések feltöltése folyamatosan
töľténik. A javaslat e tekĺntetben éľtelmetlen.

(3) Keretszeruodés esetében az adatkeze|ő kozzéteszi az az alapján ténylegesen teljesített

kifizetések összegét.



Áiláspontom szeľint nem egyértelmíĺ, hory a javaslat mire vonatkozik A javaslat adott
esetben támogatható lehet, mĺután a javaslattevő képviselő pontositja azt, hogy mely
dokumentumokra v onatkozzon a kiizzététel.

(Mindazonáita| az Infofv. 30. s (7) bekezdése alapján a ktizfeladatot ellátó szelT
gazdálkodásának átfogő, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére iľányuló
adatmegismeľésekre kültin tiiľvények rendelkezései iľányadók. A ktizfeladatot ellátó
szeľvek gazdálkodásának célszeľűségét, eľedményességét valamĺn1 lĺirvényességé1 éľiutő
ellenőruések lefolytatására kiiltin tiiľvényben meghatározott szeľvek jogosultak és nem
az Infotv. szeľinti adatigénylő. A tételes számlaszintű ellenőrzésre küliin jogszabály
alapján p|. azÁSZ jogosult.)

(4) A (2) bekezdés h) pontja szerint kozzétett szerzodésből felismeľhetetlenné kell tenni a

magánszeméIy szerzőđő fél neve és adószáma kivételével akozérđekből nyilvános adatnak

nem minősülő személyes adatokat, a minősített adatokat, valamint a Polgári Törvényk<inyvről

sző|ő 2013. évi V. tö,ľvény 2:47. $ (Z)bekezdése szerinti védett ismeretet.

Ez jelenleg ĺs íry van' a javaslat éľtelmetlen.

(5) Az adatkezę|ő a (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatok szeńnt t<irténő elektronikus

kereshetőség lehetőségét biztosítj a.

Az Infotv. kommentárja éľtelmében az adat kĺadásáľa vonatkozó ĺgény teljesítése az
adat meglétét fe|téte|ezi, a fennálló bíľói ryakoľlatra is tekĺntette| az adatkezelő nem
kiiteles az igény teljesítése éľdekében maga előáIlítani a kéľt adatokat, a
megismeľhetőséget |<izáľőňag a kezelésében lévő adatok tekĺntetében kell a tiirvény
szabályai szerint biztosítania.

Az Info tv. nem határoz meg tiiľvényi kiitelezettséget keľeshető adatállományt
tarta|maző a datbázĺsok létreh oz ásár a.

Ennek ellenére a rvww.iozsefuáros.hu honlap szeľkesztésekoľ az onkormányzat eddig is
tiirekedett ezt a szempontot éľvényesíteni, ám ez bĺzonyos esetekben nem
megvalósítható. Mindez egy dokumentum vagy adat nyilvános hozzáÍérését nem éľĺnti!

(6) A (2) bekezdésben meghatźnozott adatok a szerzőđés megszűnését követő ötödik naptźlri

év utolsó napjźt kcivetően távolíthatóak el a honlapľól.

Ennek nem látom semmi a|<adályáú.

Mindez az inÍormációszabadságról szóló törvény előíľásainak megfelelően elérhető a

kö'zadatkeľesőben is (www.kozadat.hu).

Az Infotv. 33. s (2) bekezdésében szeľeplő szerveknek a saját honlapján kell kiizzétenni

^z 
közérdekű adatokat, míg a közfeladatot ellátó eryéb szeľvek kőz'zététe|i

kiitelezettségtiknek választásuk szerĺnt saját vary táľsulásaĺk által kiiztisen míĺködtetett'



illetve a felůigyeletüketo szakmai irányításukat vary műkiidésĺikkel kapcsolatos
kooľdĺnácĺót ellátó szeľvek által fenntartott,, valamint az erre a célra |étrehozott
ktizpontĺ honlap on v a|ő köz'zététellel is eleget tehetnek.

A Hivatalos Mĺnisztériumi tńjékoztató anyag alapján a központi honlap igénybe vételét
csak azoknak 

^ 
kiitelezett szeľveknek javasoljálĺo akik nem rendelkeznek saját

honlappal. Saját honlap esetén célszeľű azon kőz'zétenni az adatokatz egyrészt az
állampolgáľok azon a hĺrnlapon keresik a kiizarlaĺukaÍ, rrrásrészJ így elkeľül|rető a
páľhuzamos kłizzététel miatti duplĺkácĺó, ĺlletve jĺóval kevesebb munkát jelent' ha csak
egy honlapon kell aktualizálni az adatokat.

ÁIHspontom szeľĺnt a javaslat értelmetlen' az Onkoľmányzat e|eget tesz a honlapján
köz.zétételli kö telezetts é gén ek

s.$

A képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkoľmźnyzati
tulajdonú taľsaságok vezető tisztségviselőinek a vagyonnyi|atkozatae|érhető az

önkoľmány zat hiv atalos honl apj an.

Maryaroľszág helyĺ tinkoľmányzatairői szóilő 20tL évi CLXXXIX. ttirvényben (a
továbbiakban: Miitv.) fogtaltak alapján az tinkoľmányzati képvĺselő' polgáľmesteľ,
alpolgáľmesteľ vagyonnyi|atkozata ide nem értve hoz.zátartozőjának
varyon nyĺ|atkozatát _ nyĺlváno s.

Mĺndazonáita| a Polgáľmesteľĺ Hĺvatal., az önkormányzati fenntartású intézmények
valamint az iinkoľmányzati tulajdonú gazdasági társaságok a|ka|mazottai
vonatkozásában az eryes varyonnyĺlatkozat.tételĺ kötelezettségekľől szóló 2007. évi
CLII. töľvény 3. $.a írja elő a vagyonnyi|atkozatJételi kötelezettség ľészletes szabályaĺt.
Mindazonáltal eltéľően a iinkoľmányzati képvĺselőkľe, tĺsztségvĺselőkľe vonatkozó
szabályoktól e vagyonnyĺlatkozatok nem nyĺlvánosak.

Nem látom akadályát annat hogy az iinkoľmányzatĺ képviselők' polgáľmesteľ,
alpolgáľmesteľek vagyonnyi|atkozatai eléľhetőek legrenek az onkormányzat hĺvatalos

@honlapján,tekĺntettelaľľaatényľe,hogynevezettszemélyes
vagyonnyi|atkozataijelenleg is nyilvánosak, azok elérhetőségét _ a töľvényi előíľásoknak
megfelelően_ az onkoľmányzat jelenleg is biztosítja.

l)avagyonnyilatkozatokéventeakfializ, |źLsľakerülnek

Az Mötv. 39. $ (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkoľmányzatĺ képviselő
megválasztásátői, majd ezt kiivetően minden év januáľ |-iétő| számított haľminc napon
belĺil varyonnyi|atkozatot ktiteles tenni. Az iinkoľmányzati képvĺselő saját
varyonnyĺ|atkozatálhoz csatolni kiiteles a vele köziis háztartńsban élő házas- vagy
élettáľsának, valamĺnt ryeľmekének varyonnyĺ|atkozatát. Uryanezeket a szabályokat
kell alkalmaznĺ a polgármesteľ és alpolgáľmesteľek vagyonnyĺ|atkozattéte|i



kötelezettségére is, amelyľe tekintettel a vagyonnyilatkozatok aktuallwáiása ttiľvény
erej énél fogva biztosított.

A javaslat értelmetlen.

2) amźr nem aktuális vagyonnyi|atkozatok az érintettek önkéntes vállalása alapján elérhetők,

anig az adott képviselő, tisztségviselő a településen, illetve az ĺinkoľmányzattźtrsaságában

tevékenykedik.

Ennek nem látom semmi akadálvát.

Hatźiybalép....

( további józsefuarosi rész|ętszabályok ):

A rendelettervezetből nem deľül kĺ, mĺt éľt javaslattevő képviselő továbbĺ józsefvárosĺ

ľészletszabályok alatt.

6.$

(|) 
^z 

adatkeze|ő a honlapjĺĺnak nyitóoldalan ,,Kcĺzérdekű adatok'' megjel<iléssel linket he|yez

el, amelyre kattintva a fe|használó eléľheti a más jogszabá|yokban e|őírt, valarĺńnt az e

rendelet a|apjántöľténő közzétételi kötelezettségek teljesítését taľtalmaző o|dalt.

Ez jelenleg is így v^n azOnkormányzatvonatkozásában.

Az Onkormányzat ĺntézményeĺ és az onkormányzat ttibbségi befolyása a|att á./lllől

gazdaságitáľsaságok vonatkozásában azlnfotv. általános köz.zététe|i lĺstájában szeľeplő
és a 2009. évi CXXII. töľvényben meghatározott adatok közzététe|ére vonatkozőan a
sziikséges ĺntézkedések megtétele folyamatosan töľténĺk

Q) 
^z 

önkoľmĺányzat és a polgĺĺľmesteri hivata| a kozzétételi köte|ezsttségét a ......hu

honlapon teljesíti.

Képvĺselő Úľ megtehette volna, hogy a páľtkiizpontjábót megkapott javaslatot benyújtás
előttéľtelemszeríĺenpontosítja:''wi9u@honlaponteIjesíti.''
Ez jelenleg is így van' a javaslat éľtelmetlen.

(3) A (2) bekezďés hatálya a|á nem tartoző adatkezelők a kozzétételi kötelezettségfüet a

honlapjukon, ennek hiaĺyában a .....hu honlapnak az (|) bekezdésben meghatarozoÍ1o|đa|źn

elhelyezett, az adatkezelő megjelölését taľtalmaző |itl|łő| elérhető oldalon teljesítik.

Az onkoľmányzat a rendelkezésben foglaltak bĺztosításához a sziikséges Íntézkedéseket
már megtette.



(4) A kozzététe|i kötelezettségét saját honlapjan teljesítő adatkezelő honlapjának az (I)
bekezdésben meghatáľozott oldal ára mutatő linkęt a . . ...hu honlapnak az (|) bekezdés szeľinti

oldalan azaďatkezelő megjelĺilésével kozzé kell tenni.

A mondat nehezen értelmezhető, de amĺre esetleg gondolhat javaslattevő képvĺselő' az
jelenleg is íg5r van.

7.S

Az aďatkezeLő a kozzétetelre meghatározot| oldalon ,,Szervezeti, szemé|yzeti adatok'',

,,Tevékenységre, miĺködésľe vonatkozó adatok'' és ,,Gazđálkodási adatoľ' megjelöléssel

linkeket he|yez el, amelyre kattintva a felhasználó elérheti az infoľmációs önľendelkezési

jogról és az infoľmźrciőszabadságľól sző|ő 20|1. évi CXII. tĺ!ľvény (a továbbiakban: Infotv.)

1. melléklete szerinti, általanos közzétételi lista egyes fejezeteiben meghatározott adatokat.

Ez jelenleg ĺs íry van az onkoľmányzatvonatkozásában.

Az onkormányzat intézményeĺ és az onkormányzat ttibbségi befolyása alatt átIó

gazdasági táľsaságok vonatkozásában azlnfotv. általános köz'zététe|i Iistájában szereplő

és a 2009. évĺ CXXII. tiiľvényben meghatározott adatok közzététe|ére vonatkozőan a

szůikséges intézkedése megtétele folyamatosan történik.

8.$

(1) A kozzétete|re meghatározott oldalon az adatkeze|ő ,,Adatigénylés'' megjelöléssel linket

he|yez el, amelyľe kattintva afelhasznáIó elérheti

a) az egyedi adatigénylésekhez szfüséges j ogi tájékoztatást,

b) az ađatigénylés fo|yamatát végigköveto, ahatźridőkről és a jogi lehetőségekľőI az igény|ő

szźtmtratájékoztatźtstnyújtóoldalt,valamint
c) az adatigénylések teljesítésének koordinźrciőjára kijelölt munkatars nevét, telefonszĺĺmát és

az adatigényl ések fo gadásáľa kij el ö lt email címet.

(2) Az ađatkeze|ő gonđoskodik aľról, hogy az adatigénylések fogadására megjelĺilt email

címĺe érkező elektronikus levelek beérkezéséről az email küldője elekhonikus úton

automatikus, a beküldött elektronikus levél sz<lvegét is1artaLmazóvisszaigazolást kapjon.

A javaslat éľtelmetlen, az adatigénylés szabá|yait ttiľvény ľendezĺ, melyet az

onkormán yzat maradéktalanul betaľt.



e.s

(|) Az adatkeze|ó aközzétételre meghataľozott oldalon ,,Javadalmazás,, megielöléssel külĺin
linket helvez el.

Ennek nem látom semmi akadályát, Íiryelembe véve az eryéb jogszabályi

ľendelkezéseket.

(2) Az adatkezelő M (|) bekezdésben meghataľozott linkĺől elérhető oldalon teszi kozzé az

Infotv. 1. mellékletlrII.2. pontja szerinti adatokat, valamint a köztulajdonban á||ő gazdasági

tarsaságok takarékosabb működéséľől szóló 2009. évi C)oilI. t<iľvény 2. $ (l)-(2) bekezdése

szerinti adatokat, továbbáaz 5. $ (3) bekezdése szerinti szabäIyzatot.

Az Infotv. 1. számú melléklete ktitelezően közzéteendő általános köz'zététe|ilista tartalmi
elemeit állapítja meg' amelyľe tekĺntettel ezen adatköľt a kiizfeladat e||átő szervnek
küliin rendeletĺ szabźiyozáls nélkül kötelessége kiizzé tennie, íry nĺncs sziĺkség annak
helyi ľendelettel történő szabáiyozálsáľa, mĺve| azt magasabb szintű jogszabály rendezĺ.

Az onkoľmányzat ĺntézményei vonatkozásálban az Infotv.ben meghatározott, továbbá

az onkoľmányzat többségi befolyása alatt átIó gazdasági táľsaságok vonatkozásában az

Infotv.ben és a 2009. évi CXXII. ttiľvényben meghatározott adatok köz'zététe|ére

vonatkozĺó intézkedés ek megtétele folyamatosan ttiľténik.

10.s

A .......hu honlapon akőzzétételre meghatáĺoz-ott oldalon elhelyezett,,Vagyonnyi1atkozatok''

linkľől elérhető oldalon _ az énntett hozzájaľvlétsa esetén, az azonositó adatok kivételével _

oldalhű masolatban, valamint elektľonikusan kereshető formátumban közzé kell tenni az

tinkoľmĺínyzat tĺibbségi befolyása a|att źi|ő gazdasźąi taľsaságok vezető tisztségviselőinek

vagyonnyilatkozatźú.

A varyonnyilatkozatokľa vonatkozó álláspontomat a rendeletteľvezet 5. $.ához
kapcsolódĺóan ismeľtettem.

11.$

(1) Az ađatkeze|o a közzétételľe meghatátozotÍ oldalon ,,Szerződések'' megjel<iléssel kĺilön

linket helyez el.

Az Onkoľmányzat és intézményei által kiitiitt szeľződések jelenleg is megtalálhatĺóak a
www.iozsefvaros.hu honlapon, illetve a megkiittitt szerződések feltiiltése folyamatosan
ttiľténik.

Az onkoľmányzat tiibbségĺ befolyása a|att á.Jl|ő gazdaságĺ táľsaságok szerződéseĺnek
vonatkozálsában a szükséges intézkedések megtétele folyamatosan tiirténik azért, hory a

t0



kiiztulajdonban á.J,tő gazdasági táľsaságok takarékosabb míĺködéséľől szóló 2009. évi
CxxII. ttirvényben és az Infotv-ben meghatáľozott adatokľa vonatkoző köz'zétételi
ktitelezettségnek eleget teryünk.

12.$

(1) Az adatkezelő akozzététel meghataľozott oldalon,,Közbeszerzéseľ, megjelöléssel kÍilön

linket helyez el.

Ez jelenleg ĺs lgy van az onkoľmányzat vonatkozásában, a link elérhető a
www.i ozsefvaros.hu honlapon.

Az Onkoľmányzat ĺntézményeÍ és az Onkoľmányzat ttibbségi befolyása a|att á||ől

gazdaságitáľsaságok vonatkozásában az rnfotv. általános kőr'zététe|i lĺstájában szeľeplő

és a 2009. évi CXXII. ttiruényben meghatározott adatok közzététe|éľe vonatkozőan a

szükséges intézkedések megtétele folyamatosan tiiľténilĺ

(2) Az (1) bekezdésben meghatźrozott linkľől eléľhető oldalon ke|Ikozzétenli az Infotv. 1.

melléklet III. 8. pontja szerinti adatokat, valamint az adatkezelő mint ajźn|atkéro źital' a

Közbeszerzési Éľtesítóbenközzétett minden közleményt vagy az alľa mutató linket.

Áz Onkormányzat honlapján jelenleg ĺs megtalálhatĺó a ,,Ktizbeszerzéseľ, elnevezésíĺ
lĺnk, ahol elérhetőek az InÍo. tv. 1. sz. mellékletének III. 8. pontjában feltiintetett
dokumentumok. A dokumentumok feltiiltése folyamatosan töľténik az onkormányzat
részérő|.

ÁlHspontom szerint a javaslat támogatható, mely szeľĺnt a ,,Ktizbeszerzések,, linkľől
eléľhető oldalon kőzzé kell tenni az adatkezelő, mint ajánlatkérő á|ta| a Kiizbeszerzési
Éľtesítőbe n kőzzétett mĺnden ktizlemény t v agĺ az arra mutatĺí linket.

13.S

Az adatkeze|ó a közzététe|re meghatlĺľozott oldalról elérhető közéľdeHĺ ađatokat és

kcizéľdekből nyilvános adatokat erre iľányuló adatigénylés esetén automatikus feldolgozásľa

alkalmas foľmában, XML adatszo|gźitatásként is elérhetővé teszi.

Megvitatható javaslat.

14.S

(1) Az e rendeletben, valamint más jogszabályokban az ađatkezelők részéľe elóirtkozzétételi
kötelezettségek teljesítését a polgáľmester źitalmegbizottátIáthatősági biztos e||ęnőrzi.

ll



(2) 
^z 

átláúhatősági biztos jogosult évente tájékoztatja a képviselő-testĹiletet a kozzétételi

kötelezettségek teljesítéséről, valamint szfüség esetén a polgármesteľ vagy a jegyző

i ntézkedésé t kezđęménv ezi.

1s.s

(l)Ez a rendelet _ a(2) bekezdésben foglalt kivételekke|_20|.. .....-jén lép hatályba.

A javaslattevő képviselő által benyújtott rendelettervezetbőI megállapítható, hogy képviselő
nem foľdított kellő figyelmet a rendelettervezet előkészítésére, az elmúlt évek gyakor|atźń, az
onkormányzat miĺködési rendszerét' a jogszabályok á|ta| az onkormányzatra előíľt
ktitelezettségek telj esítését nem ismerte meg.

Dr. Erőss Gábor megvitatható javaslatait továbbá a közérdekű adatok kozzététęLéről és a
közérdekiĺ adatok megismerésére inĺnyuló igények teljesítéséľől sző|ő törvényi
kcitelezettségen felüli transzpaĺencia érvényesítésének jogszabźt|yi lehetőségeit megvizsgálom,
és amennyiben szfüséges legkésőbb az április havi rendes képviselő-testĹileti ülésre
előterjesztem az azok biztosításĺĺhoz szfüséges dĺjntéseket.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 201. 5. januźlr 2| . ľĺ
{--l*ą-t-.

ffi tr(ocsis ľ,ĺ.áúé
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés:
Danada.Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

,,úJ-!+ű,,J,
Dľ. Kovácš Gabľiella
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