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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 folyamatosan működik a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését fo-
lyamatosan végezzük, a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, a frissítést folyamatosan vé-
gezzük. 2020. évben is elmaradásunk volt a testületi ülések jegyzőkönyveinek feltöltésével, 
bár a késedelem az előző évekhez képest csökkent. 

Több esetben kapunk társszervektől, közműszolgáltatóktól megkeresést lakosságot, gazdál-
kodókat érintő hirdetményekkel kapcsolatban. Valamennyi esetben eleget tettünk a kérésnek, 
a hirdetményeket megküldtük kihirdetésre a webmesternek. 

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 az előző beszámoló óta egy kérelem érkezett, a Rendezési 
Terv térképes változatát kérte egy ügyfél.  

A városi honlappal kapcsolatban a legélesebb kritikát a Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár intézmény vezetőjén keresztül az RTV munkatársától kaptuk: 

„A honlap pedig a rég letűnt múltat próbálja eladni, fényezni, hogy mekkora élet „volt” 
Rétságon, de az ügyintézés „folyamatos” és mindig van egy friss közlemény a polgármesteri 
hivataltól.”  

Nyomatkosan kijelentem, hogy a helyi médiákhoz a Polgármesteri Hivatalnak semmi kö-
ze nincs. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény Szervezeti Működési 
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Szabályzata tartalmazza a Képviselő-testület által kiosztott feladatokat az intézményre, 
biztosítva mindehhez a megfelelő létszámot és technikai felszerelést.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2021. június 21. 
 
                                                                                                                     Jámbor Lajos 
                                                                                                                          jegyző  
 
 
 

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 
/2021.(VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok megjelení-
tésének tapasztalatairól készített beszámolót. 
 
A közérdekű adatok megjelentetéséről készített beszámolót a Képviselő-testület elfogadja.   
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 

 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                                     Jámbor Lajos 
                                                                                                                          jegyző  
 


