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Kérdés
Elek Sándor polgármesterhez

a Képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére a 
Folyamatban lévő önkormányzati fejlesztések és

előkészítések 
tárgyában

Tisztelt Polgármester Úr!

Az új képviselőtestületben öt új képviselő is részt vesz, akiknek munkájuk érdemi 
megkezdéséhez elengedhetetlen, hogy a település folyamatban lévő – 
előkészítési vagy megvalósítási fázisban lévő – projektjeiről érdemi információval 
rendelkezzenek.

A képviselői munka információigénye mellett meg kell jegyezni, hogy évek óta 
sokak által jelzett probléma, hogy a Törökbálinton élők közössége nem 
rendelkezik érdemi és aktuális információkkal a környezetükben tervezett vagy 
zajló munkálatokról. Az elmúlt évekből példák sorát lehetne felhozni, hogy miként
nehezítették meg az érdeklődő törökbálintiak információhoz való jutását, vagy 
részvételét a fejlesztések véleményezésében (pl.: tervekhez hozzájutni rendkívül 
nehézkes, reálisan lehetetlen; zárt körben meghirdetett lakossági fórum; érdemi 
véleményezés helyett a már eldöntött, megtervezett megoldások lakosságon 
történő áterőltetése stb.). Meggyőződésem, hogy a választópolgárok folyamatos 
és átlátható tájékoztatása a beruházások és azok előkészítése kapcsán 
elengedhetetlen. 

Ezért kérem – minden jelenleg megvalósítás alatt álló önkormányzati beruházás 
és előkészítés alatt álló önkormányzati beruházás1 (pl.: tanulmány, tervezés, 
beszerzés stb.) vagy ezekhez kapcsolódó feladatok, vizsgálatok esetében – az 
alábbi kérdések strukturált formában történő megválaszolását:      információk 
rendezett formában történő rendelkezésre bocsátását:

1.) Mi a projekt/beruházás neve/címe/tárgya?
2.) Mi a projekt műszaki tartalma? (Műszaki tartalmának rövid 

összefoglalása)
3.) Futó szerződés esetében:

a. Mi a szerződés tárgya?

1 Ide értve olyan beruházásokat is, amelyet az Önkormányzat készít elő vagy 
részt vesz benne, de megvalósítást más szereplő végzi (pl. Őrház utca)
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b. Mi a szerződéses feladat? (a szerződéses feladat rövid 
összefoglalása)

c. Mi a szerződött partner(ek) neve?
d. Mi a szerződés teljesülésének jelenlegi státusza? (rövid 

összefoglalása az előrehaladásról)
e. Milyen rész- és véghatáridők teljesítése szükséges a szerződések 

alapján? 
f. Milyen lényeges felmerülő, nyitott kérdések, döntést igénylő 

pontok merülnek fel a feladat ellátása során?
g. Ki a szakmai felelős az önkormányzat részéről?

4.) Hol érhetik el a képviselők, illetve a civilek a szerződés szerinti 
feladatleírásokat?

5.) Hol érhetik el a szerződés keretében eddig elkészült terveket, 
tanulmányokat, részteljesítéseket, egyéb lényegi dokumentumokat a 
képviselők, illetve civilek? 

6.) Mi a projekt forrását biztosító önkormányzati, bizottsági, polgármesteri 
döntés száma, dátuma, költségvetési sora?

Tisztelettel,
Bruder Márton

önkormányzati képviselő 


