
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Újbuda Önkormányzata a 198/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozatában kinyilvánította, hogy          
elkötelezett az önkormányzati működés jövőbeni nyilvánosságának és átláthatóságának        
biztosítása, valamint folyamatos erősítése iránt, ezért 

1. a nyilvános működés, 

2. a közérdekű adatigénylés, 

3. az átlátható költségvetési gazdálkodás, 

4. a nyilvános szerződések, közbeszerzések 

5. az önkormányzati tulajdonú vállalatok, 

6. az elszámoltatható döntéshozók 

pontok tekintetében felülvizsgáljuk az önkormányzati rendeleteket, utasításokat, és a         
szükséges módosításokat 2020. június 30. napjáig a Képviselő-testület elé terjesztjük. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgálatra a Polgármesteri Hivatal          
szervezeti egységeinek képviselőivel létrejött egy munkacsoport, melyben mindenki a saját          
szakterületét illetően áttekintette a határozatban és a hozzá kapcsolódó előterjesztésben          
megfogalmazott célok eléréséhez szükséges feladatokat, a szabályozások módosításának        
szükségességét. 

A felülvizsgálat eredményeit mind a hat pont tekintetében a csatolt táblázatban foglaltuk            
össze. 

A témaköröket tekintve a felvázolt átláthatóságot biztosító működés javarészt eddig is           
biztosított volt, a honlap tekintetében az adatok rendelkezésre álltak. 

A februári képviselő-testületi ülésen módosítottuk a Képviselő-testület és szervei Szervezeti          
és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet 65. §-át az alábbiak             
szerint: „A Képviselő-testület üléséről kép- és hangfelvétel készül. A Képviselő-testület ülését           
élő adásban kell közvetíteni online felületen és az Újbuda tévében.” (7/2020. (II. 28.) XI.ÖK              
rendelet) 

Hatályon kívül helyeztük az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és           
adatbiztonsági szabályzatáról szóló 5/2017. (IV. 27.) Polgármesteri - Jegyzői utasítást, és           
kiadtuk a közérdekű adatoknak, a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat          
honlapján történő közzétételéről, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló         



igények teljesítési rendjének szabályairól, valamint az egyéb közzétételi módokról szóló          
13/2020. (VI. 15. ) Polgármesteri - Jegyzői utasítást. 

Az SZMSZ júniusi módosítási javaslata tartalmazza a képviselők és külsős bizottsági tagok            
vagyonnyilatkozat tételi eljárásáról szóló szabályokat.  

A közérdekű adatok közzététele az Önkormányzat honlapján történik, ezért a felülvizsgálat           
erre is kiterjedt. 

Minden érintett szervezeti egység elvégezte a honlapon szereplő adatok áttekintését és           
megküldte az erről szóló jelentést, melynek során szükség szerint a honlap tartalma            
aktualizálásra került. 

A szervezeti egységek kijelöltek egy-egy honlap felelőst, akinek a feladatait az új utasítás             
tartalmazza. A jövőben pedig nagyobb hangsúlyt helyezünk a közzétett tartalmak          
meghatározott – rendszeres - időszakonkénti felülvizsgálatára.  

A közérdekű adatok közzétételének rendje kialakításának és megfelelőségének vizsgálata         
tárgyában készült belső ellenőri jelentés eredményeként átalakítottuk a közérdekű adatok          
közzétételére vonatkozóan a honlap struktúráját. 

Első lépésként a közérdekű adatokat a honlapon közvetlenül elérhetővé tettük, mivel           
korábban a közigazgatás menüponton belül volt elérhető. 

Ezt követően kialakítottuk a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges          
közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben meghatározott struktúrát a           
kötelezően közzéteendő adatok rendszerére. 

A közérdekű adatigénylés benyújtásának egyszerűsítése és a könnyebb elérhetőség érdekében          
a közérdekű adatok menüpont alatt elhelyeztünk egy rövid tájékoztatót, valamint egy           
dokumentum-mintát, és feltöltöttük az egységes közadatkereső rendszerre, a központi         
elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is. 

Az önkormányzati működés átláthatóságának erősítése érdekében tett intézkedések között         
meg kell említeni a - Bakai-Nagy Zita alpolgármester asszony javaslatára - létrehozott            
sportszakmai munkacsoportot. Az 5 tagú munkacsoport a sportszervezetek támogatását, a          
sport területén adható kitüntetések, ösztöndíjak odaítélését teszi objektívvá, átláthatóbbá. 

Június 3-ától megkezdte működését az Önkormányzatnál dr. Nagy Zoltán átláthatósági          
megbízott, aki megbízását pályázat útján nyerte el. Másfél éves időtartamra tervezett munkája            
során kidolgozza az Önkormányzat és intézményei átláthatósági programját, annak         
ütemezését, és a bevezetésben is aktív szerepet kap. Az Önkormányzat tulajdonában álló            
gazdasági társaságok működésének átláthatósági szempontú felülvizsgálatát is elvégzi. 



Fentiekre tekintettel, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni          
szíveskedjen. 

  
Budapest, 2020. június 15. 
 
 

Orosz Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


