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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a VE/53/211/2019. ügyiratszámú 
megkeresésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (a 
továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a település honlapjának 
felülvizsgálata során tapasztalt hiányosságok okán törvényességi felhívással élt Raposka 
Község Önkormányzatával szemben.  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles a 
tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó, az Infotv. 1. számú mellékletében meghatározott 
adatokat honlapján közzétenni. A honlap felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 2018. 
évi képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek, előterjesztések nem kerültek fel a 
honlapra. 
 
A közzéteendő anyagok honlapon történő megjelentetése az elmúlt időszakban nem volt 
zökkenőmentes, melynek eredményeként az önkormányzat új üzemeltető megbízása mellett 
döntött. A település honlapja március hónaptól megújul, arculatának kialakítása folyamatban 
van. Az átállás időszakában (kb. 1-2 hét) a régi honlap már nem elérhető. A hiányosságok 
pótlása folyamatos, a vonatkozó anyagok az üzemeltetőnek soron kívül továbbításra kerültek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/211/2019. számú, a 
települési honlap adattartalmának hiányossága tárgyban érkezett 
törvényességi felhívását tudomásul veszi. 
 
Megállapítja, hogy a honlap üzemeltetésével kapcsolatban 
hivatalból is tapasztalt, és a Kormányhivatal törvényességi 
felhívásában megjelölt hiányosságok megszüntetése érdekében a 
honlapot 2018. decemberéig üzemeltető egyéni vállalkozóval 
megkötött szerződés megszűnt.  
 



Megállapítja, hogy a település honlapjának létrehozása és 
üzemeltetése tárgyában Raposka Község Polgármestere 2019. 
január 15. napján kötött szerződést, az új honlap kialakítása 
folyamatban van.  
 
Megállapítja, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban a Polgármester és a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője a szükséges intézkedéseket megtette, az új 
honlap üzemeltetőjét felkérte a jogszabályokban előírt tartalmak 
soron kívüli közzétételére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

Tapolca, 2019. február 5. 
 

  Bolla Albert 
  polgármester 


