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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2020. március 12. napján tárgyalja az átláthatósági rendelet megalkotása 

tárgyú előterjesztést.  

Az átláthatósági rendelet tervezet hivatali egyeztetése során a rendelet tervezet szövegét 

hozzáigazítottuk a megújuló önkormányzati honlaphoz, ennek változtatásait eszközöljük 

ebben a módosító javaslatban.  

Jelen módosító javaslathoz mellékeljük módosító javaslatainkat (1. sz. melléklet), azok 

indokolását (2. sz. melléklet), valamint a módosításokat magában foglaló rendelet tervezetet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 60/2020. sz. előterjesztésben szereplő rendelet 

tervezetet az 1. sz. mellékletben szereplő módosító javaslatainkkal együtt tárgyalja meg, és 

azokkal együtt fogadja el. 

Budapest, 2020. március 10. 

 

Jancsó Andrea 

önkormányzati képviselő 

 

  dr. Mátyás Ferenc 

önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.sz. melléklet 

1. Az 1. § (1) bekezdés 6. pontjának szövege a következőre módosul: 

„6. közérdekű adatok főoldala (Üvegzseb): az adatkezelő által a honlapjának a nyitóoldalán 

elhelyezett linkről elérhető azon weboldal vagy weboldalak, amelyen vagy amelyeken az 

adatkezelő a jogszabályban foglalt előíráson alapuló közzétételi kötelezettségét teljesíti” 

2. A 2. § szövege a következőre módosul: 

„2. § 

Az adatkezelő az önkormányzat honlapjának „Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal” 

főoldalán linket helyez el a szervezeti, személyzeti adatokra, tevékenységre, működésre 

vonatkozó adatokra és gazdálkodási adataira vonatkozóan, és az e linkekről elérhető 

weboldalakon közzéteszi az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában 

meghatározott adatokat.” 

3. A 3. § (1) bekezdés bevezető szövege és c) pontja a következőre módosul: 

„(1) Az adatkezelő az Üvegzseb főoldalán „Adatigénylés” megjelöléssel linket helyez el, és 

az erről a linkről elérhető weboldalon közzéteszi 

c) az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus levélcímet, valamint” 

4. A 6. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az önkormányzat az „Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal” főoldalán „Működés” 

megjelöléssel linket helyez el.” 

5. A 6. § (2) bekezdés d) és e) pontja a következőre módosul: 

„d) a képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül a képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvét, az ülésen készült képfelvételt, valamint a név szerinti szavazás eredményét; 

e) a bizottsági ülést követő 15 napon belül a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, az ülésen 

készült képfelvételt, valamint a név szerinti szavazás eredményét.” 

6. A 7. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az adatkezelő az „Üvegzseb” főoldalán „Javadalmazás” megjelöléssel linket helyez el.” 

7. A 8. § a következőre módosul: 

„8. § 

(1) Az adatkezelő az „Üvegzseb” főoldalán „Szerződések” megjelöléssel linket helyez el. 



 
(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi 

az általa megkötött polgári jogi szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötés 

dátumát, a szerződő fél nevét, a szerződés azonosítószámát, a szerződés tárgyát, a szerződés 

értékét. 

(3) Amennyiben az erre vonatkozó adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az (1) bekezdésben 

meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi az arra vonatkozó információt, hogy a 

szerződés megkötésére az önkormányzat vagy a hivatal döntése alapján került sor. 

 (4) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon a szerződés 

megkötését követő 30 napon belül – a szerződés (2) bekezdés szerint közzétett adatai mellett 

feltüntetett elérhetőséggel – közzéteszi az általa kötött polgári jogi szerződéseket oldalhű 

másolatban, valamint a szerződés szövegének elektronikusan kereshetőségét lehetővé tévő 

formátumban. 

 (5) A (2)–(4) bekezdés szerint közzétett adatok a szerződés megszűnését követő ötödik 

naptári év utolsó napját követően távolíthatóak el.” 

8. A 9. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az önkormányzat az „Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal” Közérdekű adatok 

főoldalán „Alapítványok és Költségvetési Szervek” megjelöléssel linket helyez el.” 

9. A 10. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az önkormányzat az „Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal” Közérdekű adatok 

főoldalán „Gazdasági Társaságok” megjelöléssel linket helyez el.” 

10. A 11. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az adatkezelő az „Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal” főoldalán a Képviselők 

oldalon „Vagyonnyilatkozatok” megjelöléssel linket helyez el.” 

11. A 12. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az önkormányzat az „Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal” főoldalán „Költségvetés” 

megjelöléssel linket helyez el.” 

12. Elhagyásra kerül a 12. § (2) bekezdés d) pontja, és emiatt a c) pont szövege a következőre 

módosul: 

„c) elfogadásuktól számított 15 munkanapon belül az elemi költségvetés módosításait, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókat, az éves beszámolót és a 

zárszámadást.” 

13. A 13. § (1) bekezdése a következőre módosul: 



 
 

„(1) Az önkormányzat az „Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal” főoldalán „Pályázatok” 

megjelöléssel linket helyez el.” 

14. A 13. § (2) bekezdés a) pontjából elhagyásra kerül az „és más hasonló kérelmek listáját” 

szövegrész. 

15. A 14. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az adatkezelő az Üvegzseb főoldalon „Közbeszerzések” megjelöléssel linket helyez el.” 

16. A 14. § (2) bekezdés b) pontja a következőre módosul: 

„b) az elektronikus közbeszerzési rendszerben történő közzététellel egyidejűleg az 

ajánlatkérőként az eljárás azonosítóját és az eljárásra mutató linkeket;” 

17. A 15. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az adatkezelő az Üvegzseb főoldalon „Közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű 

beszerzések” megjelöléssel linket helyez el.” 

18. A 15. § (2) bekezdés bevezető szövege a következőre módosul: 

„(2) Az adatkezelő az adat keletkezését követő 15 munkanapon belül az (1) bekezdésben 

meghatározott linkről elérhető weboldalon közzétesz minden hárommillió forintot meghaladó 

összegű beszerzési eljárásban” 

19. A 16. § (1) bekezdése a következőre módosul: 

„(1) Az adatkezelő az önkormányzati honlap főoldalán „Bejelentés” megjelöléssel linket 

helyez el.” 

20. A 16. § (2) bekezdés c) pontja a következőre módosul: 

„c) az a) pontban meghatározott szabályzat alapján készített, közérthetően fogalmazó 

ismertetést a közérdekű bejelentések kezeléséről;” 

21. Elhagyásra kerül a 9. alcím és a 17. §, ezért a korábbi 10. alcím számozása 9-re, a 18. § 

számozása 17. §-re változik. 

22. A korábbi 10. alcím és 18. § szövege a következő lesz: 

„9. Záró rendelkezések 

 

17. § 



 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2020. június 1-jén lép hatályba, 

azzal, hogy a rendelet előírásainak teljes mértékben 2021. június 1-ig kell megfelelni. 

(2) E rendelet 17. § (4) bekezdése 2021. június 1-jén lép hatályba. 

(3) Az adatkezelő az e rendelet hatálybalépését megelőző 10 éven belül kötött, nettó ötmillió 

forintot meghaladó értékű polgári jogi szerződéseket folyamatosan, de legkésőbb 2020. június 

30. napjáig közzéteszi a 8. §-ban foglaltak szerint eljárva. 

(4) E rendelet 15. § (2) bekezdésében a "hárommillió" szövegrész helyébe az "egymillió" 

szöveg lép.” 

23. A 6-10. §-hoz fűzött részletes indokolásból a fentiek miatt törlendő az „ , a szerződő 

adószámát” szövegrész, a 14-15. §-hoz fűzött indokolásban az „egymillió” szövegrészt 

„hárommillió (2021. július 1-jétől egymillió)” szövegre cserélni. Elhagyásra kerül a 17. §-hoz 

fűzött indokolás és a 18. §-hoz fűzött indokolás számozása „a 17. §-hoz”-ra változik, teljes 

szövege pedig lecserélődik a „Hatályba léptető rendelkezések.” szövegre. 

  



 
2. melléklet 

Indokolás 

 

1. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

2. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

3. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

4. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

5. Szövegpontosítás. 

6. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

7. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. Az adószám feltüntetése felesleges. Az „olyan 

módon, hogy a szerződés alapján az adatkezelő által teljesített kifizetés összege 

megállapítható legyen” szövegrész elhagyásának oka, hogy ez az összeg a szerződéseknél 

általánosan ez kiderül a szerződésből, keretszerződésénél pedig nem lehet magasabb, mint a 

szerződéses keretösszeg. A (3) bekezdés szövegpontosítást tartalmaz. A korábbi (4), (6) és (7) 

bekezdés elhagyása a humánerő és a technikai fejlettség jelenleg szintje miatt kerül 

elhagyásra, de továbbra is feltétel marad, hogy a maximális összeg legyen benne a 

keretszerződésben, az azon belüli költség pedig az ingyenes adatigénylés keretében lekérhető. 

8. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

9. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

10. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

11. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

12. A rendelkezés jelenleg még végrehajthatatlan. Cél, hogy a jövőben elérjük azt a szintet, 

hogy nem csak a költségvetést, de minden rendeletet így teszünk közérthetővé. 

13. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

14. Ezek szerződések lesznek, általában felajánlás van a háttérben, közérdekű adatigénylés 

keretében ingyenesen kikérhető. 

15. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

16. Szövegpontosítás. 

17. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 



 
18. Lásd: 22. pont. 

19. Az új honlap struktúrájának való megfelelés. 

20. Szövegpontosítás. 

21. Nincs olyan nyilvántartás, ahonnan független biztos kérhető, ennek hiányában pedig egy 

ilyen pozíció létesítése kifizetőhely lenne, amint nem indokolt létrehozni. 

22. Hatálybaléptetés. A hatálybalépés időpontját a honlap beindításához kell igazítani, illetve 

a Hivatal leterheltsége miatt érdemes kezdetben a 3 milliót meghaladó szerződéseket 

feldolgozni, majd ezt követően haladni tovább az 1 milliónál nagyobbak irányába. 

 


