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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az „Ez a minimum!” program végrehajtásával három éve adós Újpest Önkormányzata. Sajnos a most 

előterjesztett ún. Ütemterv is rengeteg kívánnivalót hagy maga után. A mai ülésen ezek közül csupán 

egy, ám a legfontosabb programelemmel kapcsolatban szeretnék módosító javaslatot megfogalmazni.  

A testületi ülések nyilvánosságának a biztosítása terén az ülések online közvetítése nélkül nem 

képzelhető el az „Ez a minimum!” program. Ez a programnak az egyik, ha nem a legfontosabb 

célkitűzése, egyértelműen a legnagyobb jelentőséggel bíró részeleme. A jelenleg tárgyalt javaslat 

azonban mégsem kívánja ezt a programpontot érvényre juttatni.  

Az előttünk lévő javaslat egyenlőség jelet von aközé, hogy az önkormányzat élőben, saját felületein 

keresztül közvetíti a testületi üléseket azzal, hogy – egyébként törvényi kötelességének eleget téve – 

beengedi a testületi üléseire az érdeklődőket és ott – nagy kegyesen – megengedi számukra, hogy 

felvételt készítsenek. Utóbbi egyébként is magától értetődő dolog, hiszen törvényben lefektetett jog. 

Az online közvetítés intézményének létrehozása, annak technikai megszervezése, finanszírozása nem 

a választópolgárok dolga, hanem az önkormányzaté. Nem várható el a választópolgároktól, hogy 

maguk szervezzék meg és maguk finanszírozzák az önkormányzat falai között folyó munkát. Ráadásul 

ezzel legfeljebb csak egy nem hivatalos felületen keresztül valósulhat meg az ülések közvetítése – de a 

jelenlegi gyakorlat alapján még úgy sem.  

Ezért a következő módosító javaslatot teszem:  

 

Módosító javaslat 

Nyilvános működés 

3. A testületi ülés nyilvánossága 

Az Ez a Minimumban vállaltak szerint:  

 

Az Ütemterv eredeti javaslata szerint:  



 

Módosító javaslatom értelmében az Ütemterv [I. Nyilvános működés] [3. A testületi ülés 

nyilvánossága] elnevezésű fejezet az alábbiak szerint módosul: 

Az Önkormányzat továbbra is biztosítja, hogy a bizottsági és képviselő-testületi üléseken 

bárki részt vehessen és azokról – a zárt ülések kivételével – videó és/vagy hangfelvételt 

készíthessen. Az Önkormányzat emellett a jövőben biztosítja a képviselő-testületi ülések 

online, élő közvetítését is hivatalos honlapján és a facebookon keresztül. A képviselő-

testület üléseiről készült felvétel az ujpest.hu honlapon a testület üléseinek jegyzőkönyve 

mellett, vágatlan formában is feltöltésre kerül.  

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft köteles a képviselő-testület rendes és rendkívüli 

üléseiről beszámolni, arról objektívan, tárgyszerűen, kiegyensúlyozottan beszámolni; 

továbbá köteles beszámolni a városvezetés által tett releváns előterjesztések mellett az 

azokhoz érkező módosító javaslatokról, ellenvéleményekről, kritikákról. Az Újpesti Sajtó Kft 

a közérdeklődésre számot tartó helyi ügyekben köteles bemutatni a városvezetés 

álláspontjától eltérő álláspontokat is.  

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal   
 

 

Szabó Balázs 
önkormányzati képviselő 

 

Újpest, 2022. november 24. 


