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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az átláthatóság, számonkérhetőség és a részvétel nem csak állami szinten fontos 
mércéje a jó és elszámoltatható kormányzásnak. Az önkormányzatok számos olyan 
ügyben hoznak döntést, amely az ott élők életét alapvetően befolyásolja, ráadásul 
adóforintokból gazdálkodnak, és a lakosság közös tulajdonát kezelik. 
 

Az „Ez a minimum” program olyan átfogó korrupció elleni és átláthatósági 
intézkedéseket magában foglaló javaslatcsomag, amely az önkormányzatok nyilvános 
működésére, a közérdekű adatigénylések rendszerének átszervezésére, az átlátható 
költségvetési és önkormányzati vállalati gazdálkodás igényére, az önkormányzatok által 
kötött szerződések, illetve a lefolytatott közbeszerzési eljárások nyilvánosságára 
fogalmaz meg minimálisan elvárható intézkedéseket, melyre tekintettel javaslom ezen 
előterjesztés sürgősségi tárgyalását. 
 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 

Az előterjesztést a Képviselő–testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a 
határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 
 

Újpest, 2019. november 22. 
 

Déri Tibor  
polgármester 

 

Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019.(XI.28.) határozata „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges 
korrupció elleni intézkedésekről 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 
 

1. kinyilvánítja az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International 
Magyarország antikorrupciós civil szervezetek által javasolt „Ez a Minimum!” 
korrupció elleni és átláthatósági program (a továbbiakban: Program) 
megvalósítása iránti elkötelezettségét. 

 

2. a Program megvalósítása érdekében a képviselő-testület az önkormányzat 
működését elsősorban az alábbi területeken tervezi átláthatóbbá tenni:  
a) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai üléseinek 

nyilvánossága; 
b) az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános 

adatokkal kapcsolatos eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé tétele; 
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c) az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati 
gazdálkodás; 

d) az önkormányzat által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt 
közbeszerzések; 

e) az önkormányzati vagyon kezelése; 
f) az önkormányzati tulajdonú vállalatok gazdálkodása. 

 

3. Felhívja a polgármestert, hogy tekintse át az önkormányzat és a részben vagy 
egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatnyilvánossággal 
kapcsolatos gyakorlatát, különös tekintettel a honlapjukon közzétett adatok 
körére és a közzétételi eljárás szabályozottságára. 

 

felelős: polgármester 
határidő: 2020. március 31. 

 

4. Felhívja a polgármestert arra, hogy tegyen előterjesztést a Program 
végrehajtásához szükséges jogszabályok megalkotására. 

 

felelős: polgármester 
határidő: 2020. március 31. 

 

5. Felhívja a polgármestert arra, hogy tegyen előterjesztést a Program 
végrehajtásához a 4. pontban foglaltakon túl szükséges, a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó további intézkedések megtételére. 

 

felelős: polgármester 
határidő: 2020. március 31. 

 

6. Felhívja a polgármestert arra, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata 2020. évi költségvetésében gondoskodjék a Program 
végrehajtásához szükséges intézkedések költségvetési fedezetéről. 

 

felelős: polgármester 
határidő: 2020. évi költségvetés tervezetének az előterjesztésekor 

 

 


