199/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA
Javaslat a Honlap fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):
Előterjesztő
polgármester
alpolgármester
jegyző

X

Szavazati
arány
egyszerű

Nyilvánosság

Véleményező

nyílt ülés

Szociális és
Egészségügyi Biz.

minősített X

zárt ülésen
tárgyalható

Oktatási, Kulturális X
és Sport Biz.
Fejlesztési
Bizottság

egyéb

zárt ülés

Pénzügyi Bizottság X

X

önkormányzati
képviselő
egyéb

2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont):
van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok)

nincs

2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:
tárgyi éven belüli

éven túli

2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése)
igen (a fedezet a költségvetési rendelet …….melléklet…….sora)
nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet
……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra történő
módosítással biztosítható)
2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:……………………..Ft
3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás
(aláírás 3. pont):
Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő,
Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év
…….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett
2015. év augusztus hónap 07. nap
A borítólap kitöltésért felelős személy(ek):

1.
2.
3.

Név:
Koreny Ida
Koreny Ida
Koreny Ida

Beosztás:
Polgármesteri Irodavezető
Polgármesteri Irodavezető
Polgármesteri Irodavezető

Aláírás

ELŐTERJESZTŐ

Pilis Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 199/2015.
NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalható!
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 27.-i ülésére
Tárgy: Javaslat a Honlap fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2015. (V.28.) sz. önkormányzati
határozatával úgy döntött, hogy a polgármesteren keresztül felkéri Szebellédy Pétert, a
Polgármesteri Hivatal informatikusát, hogy Pilis Város honlapja (www.pilis.hu) kezelhetőbbé tétele
érdekében készítsen árajánlatot.
Szebellédy Péter informatikus elkészítette tanulmányát a www.pilis.hu weboldal fejlesztésére,
korszerűsítésére vonatkozóan. A tanulmány, statisztikák elemzésével részletesen tartalmazza a
fejlesztésre vonatkozó javaslatokat, valamint azon álláspontokat, amelyek megvalósítása a mai
igényeknek megfelelő információs felületet biztosítana a felhasználók számára.
A honlap fejlesztése – a tanulmány végén található ajánlat alapján – bruttó 587.000. – 687.000.
Forint körüli összeget tenne ki, amely költség legnagyobb részét a migrálás jelentené.
Az előterjesztéshez kapcsolódó döntés meghozatalához szeretném tájékoztatni a T. Képviselőtestületet, mint ahogy már korábban, többször említettük, az ún. ASP rendszer (amely az
önkormányzati feladatok központosított informatikai rendszerét jelenti) bevezetésével, az
önkormányzatok számára új, egységes honlap létrehozásával, az adatok migrálására ismételten
szükség lesz, amely további 500.000.-600.000. Ft.-os költséget jelent majd az Önkormányzat
számára, valamint az adatvesztés lehetősége is nő a többszöri migrálás miatt.
Határozati javaslatként két lehetőséget javasolunk megtárgyalni:
1./ A tanulmány elfogadása és az abban foglaltak megvalósítása, költség hozzárendelésével.
2./ A tanulmány elfogadása, azonban a megvalósítás megtárgyalására az ASP rendszer bevezetését
követően kerülne sor. A megvalósításig egy fórum létrehozása a honlapon, ahol a weblappal
kapcsolatos észrevételek összegyűjtésére kerülne sor.
Fent írtak alapján az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
Ι. Határozati javaslat:
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) Kt. határozata
a Honlap fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozataláról
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szebellédy Péter
informatikus által készített, a www.pilis.hu weboldal fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó
tanulmányát elfogadja és az abban foglaltak szerint megvalósítja.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott feladat végrehajtásához
szükséges költséget Pilis Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének …………… sorából biztosítja.
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3./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés
végrehajtása érdekében a vállalkozási szerződést Pilis Város Önkormányzata nevében készítse elő
és írja alá.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-3./ pontban foglalt döntésről írásban
értesítse Szebellédy Péter informatikust helyben.
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-4./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Simó Gáborné polgármester
Határidő: azonnal, a 3./pontban foglalt vállalkozási szerződés megkötésére: a döntést követő
30 napon belül, a 4./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a döntést követő 15 napon belül.
ΙΙ. Határozati javaslat:
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) Kt. határozata
a Honlap fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozataláról
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szebellédy Péter
informatikus által készített, a www.pilis.hu weboldal fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó
tanulmányát elfogadja, azonban az abban foglaltak megvalósítását az ún. ASP rendszer bevezetését
követő időszakra teszi át.
2./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a www.pilis.hu oldalon
hozzon létre egy fórumot, a weblappal kapcsolatos észrevételek összegyűjtése céljából és terjessze
be azt a Képviselő-testület 2016. január havi nyilvános és rendes ülésére.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-2./ pontban foglalt döntésről írásban
értesítse Szebellédy Péter informatikust helyben.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Simó Gáborné polgármester
Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt fórum létrehozására: a döntést követő 30 napon beül,
a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a döntést követő 15 napon belül.
Pilis, 2015. augusztus 07.
Simó Gáborné
polgármester
Az előterjesztés melléklete: tanulmány
Az előterjesztést készítette: Koreny Ida Polgármesteri Irodavezető
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: Koreny Ida Polgármesteri Irodavezető
Törvényességi záradék: Tóth László jegyző
Az előterjesztés megtárgyalásához Szebellédy Péter informatikust javaslom meghívni.
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