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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.) végrehajtására 
kiadott, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, 
valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Kormányrendeletben, továbbá a közzétételi listákon 
szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM 
rendeletben foglalt  követelmények teljesítése az önkormányzatokra vonatkozóan számos 
feladatot állapít meg. 
 

Ezek közül elsődleges a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű 
adatok egy – a fenti jogszabályokban - meghatározott körének elektronikus úton bárki 
számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül történő folyamatos, díjmentes 
közzététele. 
E kötelezettségét Önkormányzatunk – mint a közérdekű adatokat saját honlapon közzétevő 
adatközlő szerv - a http://www.budapest21.hu címen elérhető Csepel-Portál elnevezésű 
honlapon (portálon) történő közzététellel kívánja teljesíteni. A portál fejlesztői, karbantartói 
által biztosított gyors információ-, illetve adat-elhelyezési lehetőség alkalmazása nyújt erre 
alapot. 
 

A kötelezően közzéteendő adatok taxatív felsorolása, az általános közzétételi listában 
közzétételi egységenként a fent nevezett 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 2. számú 
mellékletében  szerepel. 
Az egyedi közzétételi listák felvételét és módosítását az Eitv. 6.§ (3)-(6) bekezdése szerint 
egyéb jogszabály vagy a képviselő-testület határozhatja meg – az adatvédelmi biztos 
véleményének kikérése mellett. 
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a GVOP-2004-4.3.2. pályázat keretében 18 adatkör 
(szolgáltatás) közzétételét vállalta, ezek megjelentetése és folyamatos frissítése 5 éven 
keresztül szerződéses kötelezettség. Hasonló módon kötelező az egyedi közzétételi listákban 
szerepeltetni azokat a további adatokat is, melyek közzétételére jogszabály kötelezi a 
közfeladatot ellátó szerveket. 
  

A fenti adatkörökön túli egyéb adatok megjelentetésének igénye folyamatosan merül fel, ezért 
célszerű a minél gyorsabb ügymenet érdekében az önkormányzati feladatkörbe tartozó egyedi 
közzétételi listákról való döntést a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján a polgármesterre átruházni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
 

Budapest, 2007. január 04. 
 

Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
 

http://www.budapest21.hu/


Határozati javaslat:
 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. § (3) és (5) bekezdése 
szerinti, az önkormányzat feladatköréhez kapcsolódó közérdekű adatok közzétételére 
szolgáló egyedi közzétételi listák megállapításának hatáskörét az Ötv. 9. § (3) bekezdése 
alapján a polgármesterre átruházza. 
 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

illetve az új SZMSZ előkészítésével megbízott munkacsoportot, hogy az SZMSZ 
felülvizsgálata során a polgármesterre átruházott hatáskörök között az 1. pont szerinti 
hatáskört is vegye figyelembe. 

 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Dr. Borsány György tanácsnok, SzMSz 
munkacsoport vezetője 

Határidő:  elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2007. márciusi testületi ülés 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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