
Előterjesztés 

Önkormányzat által kötött szerződések nyilvánossága 

 

1. előterjesztés száma: 

2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Dániel 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. sz. melléklet: Határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Az átláthatóság a demokratikus működés olyan fontos alapvetése, amelynek megvalósulását 

segíteni kell. Az önkormányzati működést jogszabályi minimumokon túl saját hatáskörben 

döntve tehetjük átláthatóbbá. Jelenleg Bicske város honlapján nem elérhetőek az 

önkormányzat által kötött szerződések, ezért arra teszek javaslatot, hogy ezen a gyakorlaton 

változtassunk. 

 

Magyarország Alaptörvénye szerint „közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a 

nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával”, továbbá a 

„közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok”. Ebből következik, 

hogy kötelesek vagyunk nemcsak átláthatóan működtetni az önkormányzatot, hanem a 

működésünkről közérthetően el is kell számolnunk városunk lakói felé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák javaslatomat, tegyük átláthatóbbá 

városunk önkormányzatának működését! 

 

 

 

Bicske, 2020. június 10. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

Molnár Dániel 

  



1. melléklet 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Tárgy: Önkormányzat által kötött szerződések nyilvánossága 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az önkormányzat összes, éves 1 millió forint 

értékhatárt elérő hatályos szerződésének feltöltéséről a város weboldalára, a 

szerződés minden – különösen a határidőket, feladatleírást, műszaki tartalmat és 

hasonló információkat tartalmazó – mellékletével együtt.  

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jövőben megkötésre kerülő szerződések 1. 

pontnak megfelelően történő nyilvánosságra hozataláról a szerződés aláírását követő 

5 munkanapon belül. 

 

Határidő: 1. pont esetében 2020. július 31. 

  2. pont esetében folyamatos. 

Felelős: 1. és 2. pont esetén a jegyző. 

 

 

 

Kelt: Bicske, 2020. június 10. 

 

 
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MOLNÁR
DÁNIEL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.06.11. 11.50.57


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MOLNÁR DÁNIEL
Születési hely: KAZINCBARCIKA
Születési dátum: 1992.03.26.
Anyja neve: MOLNÁR JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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