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Tisztelt Képviselők! 

2020. 03. 08.-án kelt levelemben az önkormányzati kommunikáció témájában írtam Önöknek 

közérdekű bejelentést. Akkor még fel sem merült bennem, hogy nemcsak azzal van gond, 

hogy külön-külön, almenükben kell összevadászni a meghívót, a testületi ülések 

előterjesztéseit, határozatait és jegyzőkönyveit.  

Közérdekű adatigénylésemre 2021. 06. 17-én azt a választ adták, hogy amennyiben a kért 

adatot elektronikusan már nyilvánosságra hozták, elégséges a forrás megjelölése is, ott az 

alsoors.hu. Ez rögtön szembesített azzal, hogy a honlap keresője az adott ügy néhány 

előterjesztését és ugyanazon testületi ülések meghívóit találja. 

Az alsoors.hu weboldalon a keresés több ok miatt nem működik. Talán a legfontosabb, hogy 

a határozatok nem tartalmaznak az ügyre vonatkozó információt, kizárólag a számát és a 

dátumot! A jegyzőkönyvek .pdf formátumba kerülnek feltöltésre, így abban a kereső nem 

képes dolgozni. Egyéb, általam ismeretlen ok miatt sincs találat. Példaként hoznám, több 

beadványomat tárgyalta az testület, a nevemre mégsem jelenik meg meghívó vagy 

előterjesztés, pedig a honlapon megtalálhatóak. 

Javaslom, hogy a weboldalon a határozatok száma és időpontján túl annak tartalmára utaló 

szöveg is jelenjen meg. Javaslatomat kérem a 2013. évi CLXV. törvényben foglaltak szerint, a 

közérdekű bejelentésekre vonatkozó eljárás szerint szíveskedjenek megtárgyalni, döntést 

hozni és megválaszolni. 

 

A határozatok egyes esetekben, értelemszerűen szerződések megkötésével bízzák meg a 

polgármestert, de a honlapon a közérdekű adatként kikért szerződésen túl egyetlen 

szerződés, vagy annak főbb adatai sem találhatóak. Így aztán az sem követhető nyomon, 

hogy a határozatban foglalt azonnali határidős feladatok teljesülése megtörtént-e. Az sem 

látható, hogy a képviselő-testület a határidős határozatok áttekintésével ezt ellenőrzi-e, vagy 

csak nem kerül jegyzőkönyvbe? A buszmegállók cseréje nyilvánvaló példa erre. 

Javaslom, hogy a weboldalon a határozatok alapján megkötött szerződések, azok 

módosításai és felbontása kerüljenek feltöltésre a honlapra. Javaslatomat kérem a 2013. évi 

CLXV. törvényben foglaltak szerint, a közérdekű bejelentésekre vonatkozó eljárás szerint 

szíveskedjenek megtárgyalni, döntést hozni és megválaszolni. 



A korábbi indítványt megismételve kérem, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és hozzon 

határozatot arról, hogy a testületi üléseken, hivatalos fórumokon készüljön szó szerinti 

jegyzőkönyv a hangfelvétel alapján, vagy az a rövidített jegyzőkönyv mellett kerüljön 

feltöltésre a honlapra. Javaslatomat kérem a 2013. évi CLXV. törvényben foglaltak szerint, a 

közérdekű bejelentésekre vonatkozó eljárás szerint szíveskedjenek megtárgyalni, döntést 

hozni és megválaszolni. 

 

A honlapon a határozatokban – elsősorban támogatásokhoz kapcsolódóan – 

magánszemélyek személyes adatai váltak nyilvánossá. Név, születési adatok, anyja neve, 

lakcím, de még TAJ szám is! Ez visszaélésekre adhat lehetőséget. Javaslom, hogy a honlapra 

feltöltött határozatokban kitakarásra kerüljenek ezek az adatok. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy kéréseimet és javaslataimat szíveskedjenek 

megtárgyalni, döntést hozni, kérdéseimet megválaszolni. 

Alsóörs, 2021. 06. 25. 

 

Tarróné Gyarmathy Andrea 


