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Tárgy: Az Önkormányzat által szervezett, ül. 
az Önkormányzatot érintő rendezvényekről, 
eseményekről a Képviselő-testület tagjainak 
értesítése. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hibásnak tartom azt a jelenleg folytatott gyakorlatot, ahogy Önkormányzatunk működése 
során a hivatalos rendezvényekről, a minden képviselőt érintő megbeszélésekről, 
egyeztetésekről az ellenzéki képviselők nagy általánosságban, csak és kizárólag az 
Önkormányzat hivatalos újságjából, leggyakrabban utólag, a kormánypárti képviselők 
részvételével készült, képes beszámolókból értesülnek. 

Tisztában vagyok azzal, hogy Önkormányzatunk kormánypárti többséggel működik, de a 
döntéseinket együtt munkáljuk ki, azokat közös felelősséggel hozzuk és az ezen döntések 
alapján megvalósuló beruházásaink, civil szervezeteket támogató döntéseink eredménye a 
Képviselő-testület minden tagját érintik. 

Példaként csak két, októberi eseményt hoznék fel, amelyekről ismét csak az önkormányzati 
újság híradásaiból értesültem. 

Október 6-án testvérvárosunk, a kárpátaljai Zápszony meghívására az aradi vértanúk emlékére 
szervezett ottani megemlékezésen vett részt az Önkormányzat küldöttsége. Egyúttal 
ajándékokat, adtak át, amelyeket az előtte szervezett adománygyűjtésen kaptak felajánlásként. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy sem az adománygyűjtésről, sem a hivatalos 
önkormányzati delegációról előzetesen nem értesültem, amit nagyon sajnálok, mivel én 
magam is szívesen adományoztam volna a zápszonyiak javára. 

Október 27-én a Napsugár Óvoda Ágoston Péter utcai, Vadvirág 2. telephelyének a felújítás 
utáni, ünnepélyes átadójára került sor. A cikk szerint, az átadó ünnepségen a gyerekek egy 
táncos műsorral fejezték ki köszönetüket kerületünk vezetésének a megújult épületért. Az 
újságban megjelent fotókon láthatjuk is, ahogy Polgármesterünk mellett ott ül az óvodás 
széken, kerületünk országgyűlési képviselője is és a nézők között több kormánypárti 
képviselő. 

Mivel a fenti példák is mutatják, hogy kerületünk Önkormányzatában a hivatalos 
rendezvények, események során, valamint a civil szervezetektől érkező meghívások 



során az eddigi, íratlan szokás alapján kialakult rossz gyakorlat nem biztosít egyenlő 
jogokat és bánásmódot a Képviselő-testület minden tagjának, javaslom ezért, hogy 
kerüljön kidolgozásra egy olyan szabályzás, úgynevezett protokoll, amely ezeket a rossz 
gyakorlatokat kiküszöböli. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet javaslatom megtárgyalására és az alábbi határozat 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegyen intézkedést egy olyan 
önkormányzati protokolláris szabályzat kialakítására, amely az Önkormányzatot 
érintő minden hivatalos rendezvény, esemény és meghívás kapcsán rendezi a 
meghívottak és értesítendők körét. 
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