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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016.május 31-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1760/2016. ügyszámon kiadott 
törvényességi felhívással élt Halimba község hivatalos honlapjának adattartamára 
vonatkozóan. A törvényességi felhívás szerint a honlap adattartalma nem felel meg az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 37. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletében foglaltaknak, egyebek között nem 
kerültek közzétételre a nyilvános képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvek és azok 
kötelező mellékletei, illetve az 1. melléklet szerinti közzétételi lista tartalmi elemei. (A 
törvényességi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.) 

A törvényességi felhívásban nevesített jegyzőkönyvek a jelenleg működő települési 
honlapon a www-halimba.hu/Közérdekű adatok/2.6. Döntéshozatal,ülések menüpont alatt, az 
önkormányzati rendeletek a www.halimba.hu/Dokumentumok/Önkormányzatirendeletek 
menüpont találhatóak meg. E két menüpont alá folyamatosan feltöltésre kerültek az 
önkormányzat képviselő-testületi üléseiről készült jegyzőkönyvek, és a testület által alkotott 
rendeletek. E tekintetben az önkormányzatot mulasztás nem terheli, de a honlap szerkezete, 
adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

A fentiekre tekintettel javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a települési honlap 
szerkezetére vonatkozó törvényességi felhívást fogadja el.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A törvényességi felhívásban foglalt törvénysértést a képviselő-testületnek az Mötv. 134. § (1) 
bekezdése alapján kötelessége megvizsgálni és a megadott határidőn belül a tett 
intézkedésekről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni kell.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék! 

 

 



 

             HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a 
VEB/005/1760/2016. számon kiadott törvényességi 
felhívásban foglaltakat megtárgyalta, a benne 
foglaltakkal egyetért.    

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 
település hivatalos honlapjának teljes felújítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és 
gondoskodjon Halimba Község honlapjának 2016. 
augusztus 31. napjáig történő jogszabályi előírásoknak 
megfelelő megújításáról. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 
testület döntéséről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős:         polgármester 
Határidő:     azonnal, illetve  

ahonlap elkészíttetésére 2016. augusztus 31. 
 
Halimba, 2016. május24. 

 

 

 

Tóbel János 
         polgármester  

 


