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Leporolták az átláthatósági minimumprogramot, amely mellett kétszer annyian
köteleződtek el, mit öt éve – egyebek mellett erről beszélt a Transparency International
Magyarország jogi igazgatója az ATV Start című műsorban. Ligeti Miklós szerint a múlt
vasárnap kapott felhatalmazással sok településen kieshetnek a csontvázak a
szekrényből.

390 jelölt köteleződött el a civilszerveztek egy csoportja által megálmodott átláthatósági
minimumprogram mellett az idei önkormányzati választáson. Kétszer annyian, mint öt éve. A
programhoz csatlakozók vállalták: fellépnek az átláthatóság és elszámoltathatóság mellett.
Mandátumot szerezve pedig 100 napon belül beterjesztik ezt a minimumot a tiszta közélet
érdekében. Az aláírók vállalásait az antikorrupciós civilszervezetek figyelik és kérik számon,
amennyiben szükséges.

A dokumentumot aláírók közül végül 170 képviselő, 14 polgármester és Karácsony Gergely
főpolgármester nyert mandátumot a vasárnapi választáson.

„Már az siker, hogy jóval többen jelentkeztek az átláthatósági minimumprogramba, mint öt évvel
ezelőtt” – ezt mondta a Transparency International Magyarország jogi igazgatója az ATV Start
című műsorában. Mint mondta, saját szervezete mellett a K-Monitor Közhasznú Egyesület és
az Átlátszó.hu már akkor is az átláthatóságért küzdött és összeállítottak erről egy
minimumcsomagot. Ezt most elővették, leporolták és kiegészítették az elmúlt évekbeli
tapasztalatokkal. Ligeti Miklós is megerősítette az aláírók számát és azokat, akik közben
mandátumot nyertek a választáson.

Ligeti szerint sajnos vannak vállalások, amelyek nem változtak. Azért sajnos – tette hozzá –,
mert ez azt is jelenti, hogy előrelépés sem történt, mint például a költségvetési adatok
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megismerhetősége vagy a közbeszerzések.

Az viszont újdonság az elmúlt évek alapján, hogy nemcsak az önkormányzatoknál, de az
önkormányzati cégeknél is fennállhat a korrupció veszélye. Ajánlásaikat tehát ez utóbbiakra is
kiterjesztették. Ligeti szerint ez egyébként is központi téma a kampányokban, már a 2010-es
Fidesz-kampányban is előkerült. Rendszerszintűvé azonban a 2010-et követő években vált,
majd megjegyezte azt is, hogy „a hatalom termeli a korrupciót, önkormányzati és központi
szinten egyaránt”. Bízik abban, hogy hajlandóak a korrupció ellen tenni azok, akik elfogadták a
vállalásokat. Most ugyanis olyan politikai többség van több településen is, amellyel minden
kiderülhet, „a lakásmutyiktól kezdve egészen a haveri szerződésekig”.

(atv.hu)
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