
Tisztelt Képviselő-testület!

A  2010.  október  26.  –  i  ülés  5.)  napirendi  pontjához  kapcsolódóan  (5./  Önkormányzati 
nyilvánosságot elősegítő programcsomag megtárgyalása) az alábbiakat kívánom előadni.

Úgy gondolom, hogy mind a választópolgárok, mind a megválasztottak az elmúlt években, 
de  a  választás  megelőző  hónapokban különösen  megtapasztalhatták,  hogy a  tájékoztatás 
alacsony színvonala, az egyébként közzétehető információk visszatartása, a ,,cenzúra” hova 
vezet. Félinformációkon alapuló névtelen levelekhez, feljelentésekhez és  bizalmatlansághoz. 
Úgy gondolom, hogy az új  Kt.  – nek kötelessége ezen változtatni.  Ennek megfelelően az 
alábbi javaslattal élek:

1. A Kt.- ülések vágatlan közvetítésének visszaállítása.

2. A  hivatalos  városi  pannonhalma.hu  honlapra  ,,fórum”,  illetve  ,,levelesláda” 
telepítése. 

,,Levelesládával” rendelkezne minden képviselő, a polgármester, jegyző, aljegyző. Az oda 
érkező kérdések, hozzászólások névvel, címmel ellátva jelennének meg, mindenki számára 
láthatóan. Úgy gondolom, hogy a válaszadást kötelezővé tenni nem  lehet, nem is kell, de 
ahhoz,  hogy  ez  a  lehetőség  valóban  mindenki  hasznára  legyen,  elvárható  lenne,  hogy 
minden érintett  idejéhez  és  lehetőségeihez  mértem próbálja  meg a  polgárokkal  tartani  a 
kapcsolatot, azaz a kérdésekre válaszoljon, a hozzá fordulókkal működjön együtt.  

A ,,fórum”- mal kapcsolatosan : a cél azt gondolom, hogy a kulturált párbeszéd kialakítása 
kell hogy legyen. Névvel, e-mail címmel történt regisztrációt követően lehetne szabadon írni, 
bármilyen témában, a tevékenység határa a személyiségi jogok  Ptk. – ban és Btk. ban foglalt 
védelme.  A képviselők,  pm,  jegyzők pedig  belátásuk szerint  vehetnek  részt  az  ott  folyó 
társalgásban. A honlap készítő tájékoztatása szerint  a névtelen tevékenység nem zárható ki 
teljesen,  de  szerintem meg  kell  előlegezni  az  internethasználóknak  azt  a  bizalmat,  hogy 
legyen fórum, idővel úgyis kiderül, hogy mire van igény. 

A legrosszabb megoldás az az, ha nem veszünk róla tudomást, hogy egy internetes fórum 
ugyanolyan (sőt, valószínűleg nagyobb érdeklődésre számot tartó) út a választópogárokhoz, 
mint egy közmeghallgatás., a cenzúra pedig sehova nem vezet.  

Mellékelem a honlap készítő ajánlatát.

Kedves Péter!

Alább olvashatod ajánlatunkat a jelzett tételekre.

Közérdekű levelesláda: 
Elkészítése az általatok leírt működés alapján valósul meg. Költségei:
Design: 8.000 Ft + Áfa
Html: 12.000 Ft + Áfa
Programozás: 51.000 Ft + Áfa

Összesen: 71.000 Ft + Áfa



Fórum:
IP cím alapján lehet tiltani, de sok értelme nincs, mert lecsatlakozik a hálózatról és 
újracsatlakozik. Ekkor új IP címet kap, így ez nem hatékony. Felhasználónév és e-mail 
cím alapján hatásosabb, bár teljesen nem akadályozható meg, csak  megnehezíthető.

Design: 12.000 Ft
Html: 16.000 Ft
Programozás (fórum): 38.000 Ft
Programozás (regisztráció módosítás): 9.000 Ft

Összesen: 75.000 Ft

Meglévő ügyfélkedvezmény: 15% - a két tétel megrendelése esetén: 21.900 Ft

Végösszeg: 124.100 Ft + Áfa

Várjuk visszajelzésed,

Üdvözlettel:

Fazekas Csaba
(+36 20) 919 7641
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