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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i ülésére 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az esélyegyenlőség lehetőségeinek 
megteremtése, a kistelepülési elszakadás mérséklése érdekében a nyilvános közösségi 
internet hozzáférést biztosító eMagyarország Pont színtér használatát a Községi Művelődési 
Házban – 8452 Halimba, Petőfi S. u. 22. – biztosítja. 
A Használati Szabályzatot a nyitvatartási idő megváltoztatása végett módosítani szükséges. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 
Határozati javaslat 

 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hatályon kívül helyezi a 25/2012. (IV.26.) Ö. 
határozattal módosított, a 15/2007. (II.15.) Ö. számú 
határozattal elfogadott eMagyarország Pont Közösségi 
Internet hozzáférés Használati Szabályzatát, és az új 
szabályzatot 2016. április 1. napjától a határozat 
melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Halimba, 2016. március 22. 
 
 
 
 
        Tóbel János 
        polgármester 
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SZABÁLYZAT 
az eMagyarország Pont Közösségi Internet hozzáférés  

használatáról 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az esélyegyenlőség lehetőségének 
megteremtése, a kistelepülési elszakadás mérséklése érdekében a nyilvános közösségi internet 
hozzáférést biztosító eMagyarország Pont színtér használatát a Községi Művelődési Házban – 
8452 Halimba, Petőfi S. u. 22. – az alábbiak szerint szabályozza. 

I. Igénybevevők köre 
 
Az eMagyarország pont szolgáltatásait valamennyi természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság igénybe veheti. 
Az igénybevevő köteles tudomásul venni, hogy az eMagyarország Pont látogatottsági 
adatairól szóló statisztikai jelentéshez jelenléte dokumentálásra kerül. Az adatokat – személyi 
adatok nélkül – csak statisztikai célra használják fel. 

II. Nyitva tartás 
 

Hétfő ------  

Kedd  10.00 -18.00  

Szerda  10.00 -18.00 

Csütörtök  10.00 -18.00 

Péntek 10.00 -18.00 

Szombat 14.00 -19.00 

 

Az eMagyarország Pont nyitva tartása alatt az igénybevevők részére 1 fő szakképzett személy 
áll rendelkezésre. 

 



III. Az igénybe vehető technikai eszközök 
 
Az eMagyarország Pontban rendelkezésre áll 4 db számítógép, 1 db többfunkciós nyomtató és 
lapolvasó.  
Internet használatra négy munkaállomás áll rendelkezésre. 
 

IV. Számítógép-használat általános szabályai 
 
1. A számítógépet csak az eMagyarország pont munkatársa kapcsolhatja be, indíthatja újra. 
 
2. Az igénybevevő a számítógép programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve az 
operációs rendszer beállítási lehetőségeit is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.). 

3. Ha az igénybevevő üzemzavart észlel, köteles a munkatársnak bejelenteni anélkül, hogy az 
üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, 
rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.). 

4. Az igénybevevő nem telepíthet szoftverterméket az eMagyarország pontban használt 
számítógépekre, az Internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell. 

5. Az igénybevevő köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat fenti 
tevékenysége során. 

6. Az igénybevevő a számítógépekbe saját adathordozót vagy CD lemezt a munkatárs 
közreműködésével helyezhet be, a letöltött vagy az általa létrehozott állományok mentését 
ezen lemezekre végezheti el. 

V. Szolgáltatások köre 
 

1. Használat telekommunikációs eszközökkel, Internet hozzáférés (e-mail, web, stb.) 
2. Digitális másolat készítése (szkennelés), másolat képi adatbázisból 
3. Nyomtatás 
4. Fénymásolás 
5. Digitális fénykép hozott adathordozóra mentése 
6. Digitális másolat küldése (e-mailben) 
7. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés 
8. Számítógép-használat, multimédia, játékok használata 
9. Adatarchiválás hozott adathordozóra 
10. Másolás hozott adathordozóra számítógépről 
 

 

 

 

 



VI. Szolgáltatások díja 

Az eMagyarország pont által nyújtott szolgáltatások közül díjkötelesek az alábbiak: 

1. Nyomtatás szöveg  25 Ft/oldal 

2. Nyomtatás szöveg+kép (szürke árnyalatos) 150 Ft/oldal 

3. Nyomtatás kép 50% lefedettség (szürke árnyalatos) 120 Ft/oldal 

4. Nyomtatás kép 100% lefedettség (szürke árnyalatos) 150 Ft/oldal 

5. Nyomtatás 50% alatti lefedettség (színes) 60 Ft/oldal 

6. Nyomtatás 50% lefedettség (színes) 150 Ft/oldal 

7. Nyomtatás 100% lefedettség (színes) 200 Ft/oldal 

8. Fénymásolás A/4 méretben  25 Ft/oldal 

9. Szkennelés (szöveg, kép) 50 Ft/oldal 

 
A szolgáltatások díját a szolgáltatás igénybevételét követően a helyszínen kell készpénzben 
megfizetni. 

VII. Egyéb szabályok 
 

1. Az eMagyarország pont szolgáltatásait igénybevevő köteles: 
- A felszereléseket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően használni, 

állagukat védeni, 
- hibát, meghibásodást a segítő munkatársnak azonnal jelenteni, 
- az elmélyült munkát biztosító csendet fenntartani, mások munkavégzését nem 

zavarni, rádióhasználatot, mobil-telefon használatot mellőzni, 
- a segítő munkatárs felhívásának eleget tenni, utasításait megtartani, 
- jelen szabályzat rendelkezéseit betartani, 
- károkozás esetén a felmerült kárt megtéríteni. 

 

2. A szolgáltatásokat igénybe vevő adathordozókat csak a segítő munkatárs ellenőrzése 
után helyezhet a gépbe.  
 
3. Az eMagyarország pont helyiségében tilos a dohányzás, étkezés, szeszesital fogyasztás. 

4. A felhasználó semmiféle programot és adatot nem másolhat, telepíthet a számítógépekre.  

5. Az Internet használata esetén a felhasználó köteles a netikett szabályait szigorúan betartani. 

6. Az Internet használata során a felhasználó a közízlést, közerkölcsöt sértő tartalmakat, 
oldalakat nem látogathat.  



7. Egyidejűleg négynél több igénybe vevő esetén a géphasználat időtartama maximum egy 
óra, hogy a lehetőségekhez képest minél többen igénybe vehessék az eMagyarország pont 
szolgáltatásait. 

 

Halimba, 2016. március 22. 

 

 

   Tóbel János                                  Dr. Jáger László  
   polgármester                 jegyző 
 

 

 

 

 

 
 


