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Tárgy: Átláthatóbb önkormányzatért  

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Jobbik Kecskeméti Frakció javasolja, hogy Kecskemét MJV önkormányzatának működése 

legyen jóval átláthatóbb és könnyen hozzáférhető minden kecskeméti választópolgár számára.  

Ennek érdekében az alábbiakat javaslom:  

1. Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat 

honlapján. Jó minta erre a Budapest Intézet alkalmazása (amipenzunk.hu). Emellett 

táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a város 

bevételei, és hogyan oszlanak meg a kiadásai. Derüljön ki, hogy miként nézett ki az adott 

évben tervezett költségvetés, és melyek lettek a végleges számok. A lezárt évek adatai 

maradjanak elérhetőek. 

2. Legyen elérhető az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés és ezek 

gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája. A lista tartalmazza a szerződő felek 

nevét, a szerződés tárgyát, összegét és időpontját. Mindez kerüljön feltöltésre a közadattárba 

is, és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően legyen elérhető a 

közadat- keresőben (www.kozadat.hu). 

3. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, és a várostól kapott 

fizetésének/fizetéseinek összege, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek 

a vagyonnyilatkozata és fizetésének összege legyen elérhető a város oldalán. Ezeket évente 

frissítsék, a régiek pedig, az érintettek önkéntes vállalása alapján, maradjanak elérhetők, 

amíg az adott képviselő, tisztségviselő a képviselőtestületben, illetve az önkormányzat 

cégében tevékenykedik. 

 

A fenti pontokat erről, az önkormányzatok átláthatóságát segítő oldalról kölcsönöztem, majd 

módosítottam városunk viszonyinak megfelelően:  

 http://ezaminimum.hu/onkormanyzat/a-projektrol.html 

 

A közigazgatásban sokat hangoztatott, átláthatósággal kapcsolatos elvárásoknak megfelelően, 

régi hiányosságát pótolná ezzel önkormányzatunk. 



 

Felhívom a Tisztelt Képviselőtestület figyelmet más városok jó példáira is, ahol az önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozata és fizetése a városi honlapon könnyen elérhető: ilyen Miskolc, Szeged, 

Szombathely vagy Zugló is; a felsorolás a teljesség igénye nélkül történt.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi rendelet meghozatalára: 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Fenti tartalmak figyelembevételével Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata alkosson 

átláthatósági rendeletet. 

Képviselőként, nemcsak frakcióm véleményét, hanem a választópolgárok hozzám intézett számtalan 

kérését is közvetítem, ezért arra kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, fogadják el indítványomat! 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Polgármester 

 

Kecskemét, 2016. február 16. 

Radics Tivadar 
frakcióvezető 
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