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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita Mária a jegyző általános helyettese  

BESZÁMOLÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGJELENTETÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. május 26-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
 
 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közérdekű adatok megjelentetésére a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. számú melléklete ír 
elő kötelezettséget.  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és rögzítéséről 
szóló szabályzatot a Képviselő-testület a 114/2013. (V.24.) Kt. határozatával elfogadta.  

Hivatalos honlapunkon kialakításra került a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését folyama-
tosan végezzük, a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, a frissítést folyamatosan végez-
zük. A feltöltésekkel igyekszünk, de gyakran más államigazgatási vagy önkormányzati ügy, az 
ügyfelek kiszolgálása sürgősebb teendőt jelent számunkra. 

A közadattár karbantartásra szerződésünk fennáll.  Több alkalommal kapunk értesítést arról, 
hogy ellenőrizték az oldalt, a törvényi kötelezettségeinket teljesítettük. 

Kötelezettségünk továbbá a Nemzeti Jogtárban a helyi rendeletek megjelentetése. E kötele-
zettségünknek is folyamatosan eleget teszünk. 

A megjelenítéssel kapcsolatban továbbra sincs információnk arra vonatkozóan, hogy mennyi-
re hasznosak a nyilvánosságra hozott adatok, a lakosság nézi-e egyáltalán ezeket.  

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. május 18. 
 
 
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                       a jegyző általános helyettese 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-

hajtása:  
 

 
3. Jogszabályi háttér:  
Fentiekben bemutatva 

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (V.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok megjelente-
tésének tapasztalatairól készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 


