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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 7-én 16.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester

						Gartner Tamás			képviselő
						
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 

									
-	valamint megjelent 1 fő borzavári lakos
																							 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2017. (IX.7.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND 
Borzavár Községi Önkormányzat honlapjának elkészítése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat honlapjának elkészítése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a honlappal kapcsolatban. A honlap nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat. A jogsértés megszüntetésére 30 napos határidőt kaptak.
Egyeztettek a jegyző úrral ez ügyben és javasolja, hogy Takó Ádámot bízzák meg a honlap készítésével. Ő készítette a zirci honlapot, rendelkezik olyan szakmai háttérrel, hogy a jogszabálynak megfelelően tudja elkészíteni.

Kádi Gábor képviselő kérdezi, hogy a továbbiakban is ő fogja kezelni a honlapot ezért az összegért, vagy csak a honlap készítése kerül 180.000,- Ft-ba?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a határozati javaslatban szereplő összeg a honlap készítésére vonatkozik. Az anyagok honlapra történő feltöltése a hivatal munkatársainak a feladata. 

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy már többször próbálkoztak új honlap készítésével. Korábban már készült egy új, fizettek is érte, de használhatatlan volt és vissza kellett állítani a régit. A környékbeli települések honlapjai már jól működnek, csak a borzavári nem megfelelő.

Fehér István borzavári lakos az előterjesztésben olvasta, hogy nem felelt meg a honlap a törvény 1. számú mellékletének. Kérdezi, hogy mit tartalmaz az 1. számú melléklet?

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete tartalmazza az általános közzétételi listát.

Fehér István borzavári lakos már négy éve is javasolta egy levelezőlista létrehozását. Azoknak, akiknek internet hozzáférésük van, bármilyen híreket egy gombnyomással el lehet küldeni. Kérdezi, hogy csak ez az egy ember van, aki meg tudja csinálni a honlapot?

Sümegi Attila jegyző válaszol, az új honlap tartalmazni fogja az információkat, testületi döntéseket, jegyzőkönyveket, bárki megnézheti. A hivatalnak nincs arra kapacitása, hogy ezeket még külön is elküldjék. A honlap készítésére 30 napos határidőt kaptak. A zirci honlapot a hivatal informatikusa készítette, ez kerül átdolgozásra Borzavárra. Ezzel meggyorsítják a folyamatot és költséghatékonyabb is.

Fehér István borzavári lakos kéri, hogy a honlapon legyen lehetősége a lakosságnak észrevételt, javaslatot tenni.

Sümegi Attila jegyző válaszol, rögzítik a kérést, ha a képviselő-testület szükségesnek ítéli, akkor megoldható.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint az új honlap tartalmazni fog minden információt, bárki számára elérhető, ezért felesleges kiküldeni. Nem tudni, hány ember igényli a levelezőlistát? Nem érkezett ilyen kérés. A lakosság eddig is kapott tájékoztatást a negyedévente kiküldött kiadványban. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2017. (IX.7.) határozata


1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/2524/2017. számú törvényességi felhívásával. 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban hivatkozott törvényességi felhívásban foglaltakra tekintettel, megbízza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy Borzavár Községi Önkormányzat – jogszabályi előírásoknak megfelelő – hivatalos honlapjának elkészíttetéséről 2017. október 3. napjáig gondoskodjon.
3./ A Képviselő-testület a 2./ pontban részletezett feladat elvégzésére 180.000 forint keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetése terhére.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borzavár Községi Önkormányzat hivatalos honlapjának elkészítésére vonatkozó szerződést megkösse, a szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.


Felelős: 	1./-4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal 
		2./ pont esetében: 2017. szeptember 8.
		3./ pont esetében: azonnal
		4./ pont esetében: folyamatos



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 16 óra 5 perckor berekeszti.


K. m. f.
	
                

	      Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

