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                        Elıterjesztés a város honlap szerkesztésével kapcsolatos 
                                                     feladatokra 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete 83/2007 /III. 8./ ökt.sz. határozatával  jelölte 
ki a „FOCO” 98 Kft. –t Aszód Város Önkormányzat honlap szerkesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátásával.  
A vállalkozási szerzıdés célja, hogy „Aszód város lakosságához eljusson az önkormányzat 

feladat-és hatásköre ellátásával kapcsolatos helyi érdekő közügyek a képviselı-testületi 

döntések, határozatok, rendeletek, közérdekő információk, felhívások,, közlemények a 

polgármesteri hivatal ügyintézési körébe tartozó letölthetı nyomtatványkérelmek, egyházi és 

civil szervezetekrıl információ, Aszódi Tükör helyi újság hírei. „  
A portál egyszeri kialakítása 176 e. FT+ áfa vállalási árral történt, ezt követıen havonta 28 e 
Ft+áfa  összegbe került a honlap frissítésével kapcsolatos feladatok.  
 
a „FOCO” 98 Kft. a polgármester útján a képviselı-testület felé kérelmet adott be december 
14.-én,  hogy a vállalkozási szerzıdést a vállalkozási szerzıdésben rögzített feltételek mellett 
január 1-tıl nem tudja vállalni. A december 17.-ei testületi ülés elıtt  kérelmét kiegészítette 
azokkal az indokokkal, melyek miatt a jelenleg hatályos szerzıdési feltételeket módosítani 
akarja azzal az üzleti ajánlattal, hogy ismételten ujratölti/szerkeszti  a honlap arculati portálját 
180 e Ft + áfa összegben, a havi díjat pedig  35 e Ft + áfa összegért tudja vállalni. 
Aszód Város  Önkormányzat képviselı-testülte december 17.-én az vállalkozó kérelmét és 
üzleti ajánlatát megtárgyalta.  
A képviselı-testület a 449/2009 /XII. 17./ ökt. sz. határozatával a „FOCO” 98 üzleti ajánlatát 
nem fogadta el.  Ezzel egyidejőleg megbízta a polgármestert, hogy egyeztessen a 
vállalkozóval, valamint komplex számadatokkal alátámasztva adjon javaslatot a képviselı-
testületnek, egy munkaviszonyban foglalkoztatott informatikai feladatokat ellátó szakember 
alkalmaztatása érdekében.  
A döntésrıl szóló határozat megküldésre került a vállalkozónak azzal a javaslattal,  hogy az 
ügyben további egyeztetı megbeszélést ajánlunk.  
Az elıterjesztéshez csatolt kimutatás  költségvetési szervenkénti bontásban mutatja az 

informatikai feladatok  ellátása érdekében jelenleg szerzıdés szerint vállalt összegeket.  
Ez magában foglalja  elsıdlegesen a rendszergazdai feladatokat, valamint a honlap 
szerkesztésével kapcsolatos feladatokat.  
A  polgármesteri hivatalok számára az elektronikus információszabadságról szóló 2005 évi 
XC törvény, és végrehajtási rendeleteiben / 305/2005/ XII. 25./ , 18/2005 /XII. 27/ IHM/  
meghatározott kötelezettségek mintegy százféle  adat és információ elektronikus közzétételét 
írják elı. Ehhez párosult még az elmúlt év végén megjelentı további rendeletek, mely további  
kötelezı elektronikus  feladatokat ró a polgármesteri hivatalok számára kezdve a Hivatali 



kapu, valamint az Ügyfélkapu  jogszabályi elıírásokon alapuló fenntartási, mőködtetési,   
kötelezettségén keresztül, melyek számos más egyéb kötelezı  járulékos feladatokkal 
párosulnak.  
A feladat nagyon összetett és nem elhanyagolható.  Az elektronikus közzététellel, valamint az 
e- közigazgatási feladatok megoldását – figyelemmel a jelenlegi és a közeljövıben még 
hatványozottabban jelentkezı feladatokra  - átgondolt és felelısségteljes döntési lépéseket 
kell meghozni annak érdekében, hogy a Hivatali kapu, Elektronikus ügyfélkapu, az 
elektronikus információszabadsággal kapcsolatos feladatok a jogszabályi elıírások  alapján 
legyenek végrehajtva. És itt még nem esett szó arról, hogy egy városi  önkormányzati 
honlapnak – figyelemmel a kor követelményeire – informálni és szolgáltatni kell  a lakosság 
felé  az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó  feladatokról, a város közéletével, civil 
szervezetekkel való kapcsolattartásról , közérdeklıdésre számot-tartó hírek közzétételével stb. 
kapcsolatos információkról is.  
Az elmúlt idıszakban szakemberekkel történt konzultációk alapján az az összegzés 
fogalmazódott meg, hogy a honlapszerkesztéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a 
rendszergazdai feladatok nem biztos, hogy egy szakembert igényelnek, hiszen ezek összetett 
feladatok,  komoly szakmai  feladatot igényelnek  tevılegesen és mindezek 
adminisztrálásában is.  
Amennyiben a képviselı-testület úgy látja, hogy jelenleg csak a honlap szerkesztésével 
kapcsolatos elsı lépéseket teszi meg a rendszer integrálása kapcsán, úgy indokolt olyan 
vállalkozást  kiválasztani, ahol több szakember dolgozik, és az adott feladatot hatékonyabban 
tudják megoldani.  
A „FOCO”  98  Kft. üzleti ajánlata mellé a LOCAL  infotól, valamint a Perfect World Kft-tıl  
érkezett ajánlat,  melyet áttanulmányozásra javaslunk, melyet az elıterjesztés mellékleteként  
e-mailen küldünk át, /melyet indokolt együtt áttanulmányozni a december 17.-ei ülésen a 

FOCO által  beadott és kiosztott anyaggal./    
A LOCAL info   segített az elektronikus információszabadságról szóló törvény 
hatálybalépésekor – 2008 július 1 – szakmai instrukciókkal és demo programmal annak 
érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségünket teljesíteni tudjuk. 
 
Amennyiben a képviselı-testület a jelenleg csak a honlap szerkesztésével kapcsolatos 

feladatok ellátása ügyében hozza meg döntését – figyelemmel arra, hogy a jelenlegi 

szerzıdési feltételek mellett  a vállalkozó tovább nem vállalja -  úgy a beadott ajánlatok 

közül választhat.  

„FOCO „  98 Kft.     180 e Ft +áfa                   35 e Ft+áfa /hó 

LOCAL info             100 e Ft +áfa                  10 e Ft+ áfa /hó  

Perfect World Kft     360 e Ft                           25 e Ft          /hó  

 
Amennyiben a honlap, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekben az 
informatikai géppark, valamint szervergépek üzemeltetésével, karbantartásával, mentési 
feladatok ellátásának formáján is akar a képviselı-testület változtatni úgy a  feladatok 
folyamatos végzése mellett lehet  a komplex  feladatot átadni egy másik szakembernek, 
vállalkozásnak aki a feladatokat összetett módon hatékonyan  tudja ellátni megfelelve a 
jogszabályi kötelezettségeknek elvárásoknak.  
 
A s z ó d,  2010. január 17. 
 
                                                                                         Sztán István  
                                                                                         polgármester 
  



Az elıterjesztés összeállításában közremőködött : jegyzı  
 


