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A www.jogalkotas.hu internetes honlap a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatával 

együttműködésben 2007 júliusa óta rendszeresen vizsgálja a megyei és az 50.000 főnél nagyobb 

lakónépességű városok önkormányzatainak honlapját az Elektronikus információ-szabadságáról 

szóló 2005. évi XC. törvény alapján. 

Ezeknek az önkormányzatoknak 2007. január 1-től kell a törvény rendelkezéseit alkalmazni. 

Az első elemzés óta jelentős javulást tapasztalhattunk, ezért az utolsó két alkalommal némileg 

megváltoztattuk a vizsgált szempontokat. 

Az alábbi - az Eitv. Általános Közzétételi Listája alapján - kötelezően közzéteendő adatokat 

vizsgáltuk: 

1. A képviselő-testület jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói - 

Négy megye honlapjáról (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Pest) változatlanul hiányoznak, 

Nagykanizsa és Tatabánya honlapján a legfrissebb jegyzőkönyv 2009. januári, Szombathelyén 

pedig 2009. februári. 

2. A képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott, rendeletalkotásra irányuló 

előterjesztések - 

Nincsenek fent Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye honlapján. 

3. Az előterjesztések archívumban tartása 1 évig a beterjesztéskori állapotban - 

Hiányoznak Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyénél. 

4. Az önkormányzat rendeletei - 

Egyedül Békés megye honlapján jelenleg nem elérhetőek a hatályos rendeletek. 

5. Hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a 

hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 

okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási 

szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az 

ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez 

használt letölthető formanyomtatványok - 

Jellemzően megtalálhatók ezek az adatok a városi önkormányzatok honlapjain (megyei 

önkormányzatokra nem igazán értelmezhető). 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott 



közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények - 

Eltérő a gyakorlat: egyes önkormányzatok honlapján csupán felsorolják a közszolgáltatásokat, 

máshol esetleg a szolgáltató intézményeket nevezik meg elérhetőséggel, van, ahol a vonatkozó 

rendeleteket linkelik be. 

Békéscsaba, Kaposvár, Miskolc, Sopron és Veszprém oldalain nem találtunk a közszolgáltatásokra 

vonatkozó információkat. 

A legtöbb megyei önkormányzat honlapján ennél a pontnál a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásokra vonatkozó rendeletet találtunk. 

7. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és 

indokolásuk - 

Pályázati kiírást szinte minden honlapon találtunk – hol külön menüpont alatt (így természetesen 

könnyebb megtalálni), hol csak a hirdetmények között. Egyes önkormányzatok honlapján a 

pályázat menün belül több fület találhatunk, például: állás, lakás, közbeszerzési, támogatási, ezek 

megkönnyítik a keresést az érdeklődők számára. 

Sok önkormányzat honlapján azonban nem frissítenek, illetve biztos, hogy nem kerül fel minden 

aktuális kiírás, van ahol összesen 1-2 pályázat találhatunk a honlapon. Szolnok site-ján a friss 

kiírások megtekintése regisztrációhoz kötött. 

Néhány oldalon ugyan találtunk elvétve pályázati eredményeket (például a támogatott  szervezetek 

listáját, melyen szerepel az elnyert összeg is), de a honlapok felénél semelyik kiírás kapcsán nincs 

feltüntetve eredmény. Indoklást egyetlen honlapon sem találtunk. 

8. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai - 

Az önkormányzatok több mint kétharmadánál az Állami Számvevőszék által készített jelentést 

találtunk, a többi honlapon nincs információ ellenőrzésről illetve annak eredményeiről. 

9. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, 

hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli 

változásuk - 

A vizsgált negyven önkormányzatból csupán tíz honlapon találtunk bármit is, és az is eléggé vegyes 

képet mutat: ügyirat- és szabálysértési statisztikák, önkormányzati tulajdonú intézmények 

ellenőrzésének megállapításai, főjegyzői döntések, közgyűlés üléseinek statisztikája, 

ciklusprogram-beszámoló, kiállított építési- és telephely engedélyek száma. 
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