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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

Az Önkormányzat 2006.09.15. –én sikeresen befejezte a GVOP 4.3.2. kódjelű EU-s 
forrásokból is támogatott projektjét és elindult a Csepel-Portál internetes 
szolgáltatása. 
Az Önkormányzat 1 év leforgása alatt végrehajtotta fennállásának legkoncentráltabb 
és legnagyobb jelentőségű alap-informatikai fejlesztését. A fejlesztés során 5-6 évnyi 
fenntartási költséggel egyenértékű invesztíció valósult meg. 
A fejlesztés időszakában a nyertes kivitelező és az önkormányzati projektvezetés a 
pályázati keretösszegből és kismértékben saját költségvetéséből az alábbi lényeges 
fejlesztéseket valósította meg: 
 

• Az informatikai infrastruktúra alapjait tekintve nagyságrendi műszaki fejlődés 
jött létre (7 egységből álló új szerverfarm, új levelező szoftver, új SQL 
adatbázis kezelő rendszer, új elkülönült szerverszoba szünetmentes 
tápellátással, tűzvédelemmel és klímaberendezéssel, tűzfalvédelemmel, saját 
üzemeltetésű levelező rendszerrel és web-szerverrel, az Önkormányzat önálló 
tartalomszolgáltatóvá vált) 

• Az önkormányzat megkezdte 17 szolgáltatás keretében a KKV-k, civil és 
társadalmi szervezetek és a lakosság internet alapú kiszolgálását 

• Az Önkormányzatnál telepítésre és induló felhasználásra előkészítve 
kifejlesztésre került egy internet alapú portál rendszer, jelszóval védett belső 
intranet felületen működő elektronikus csoportmunka felülettel és 
TUDÁSBÁZIS dokumentum kezelő rendszerrel együtt, amelyek napjaink 
legkorszerűbb irányítási eszközeinek számítanak 

• A teljes hivatal területére vonatkozóan megteremtődött a munkafolyamatok 
gyors és hatékony kezelésének feltételrendszere, teljes körű elektronikus 
levelező rendszer került bevezetésre internet eléréssel együtt, lehetővé vált a 
saját levelező postafiók távoli elérése is (OWA, OutlookWebAccess) 

• Az önkormányzat elkezdte napi gyakorlatában alkalmazni a vezeték nélküli 
(wlan, WiFi) technológiát notebook  -ok felhasználásával 

• Előkészítő lépésként - összhangban a hivatal bővítésével összefüggő 
költözésekkel - alkalmazásra került a mikrohullámú adatátviteli technológia a 
hivatal távol eső épületei között (a főépület és a Szent Imre tér 3. között) 

• Rendszertervi szinten kialakításra került és bevezetésre vár a Képviselő-
testületi munka teljes elektronizálása 

• Az Önkormányzat gyakorlatot szerzett EU –s finanszírozású projektek 
szabályozott irányításában, dokumentálásában, elszámolásában, 
megismerkedett korszerű projektvezetési technikákkal, amelyeknél a szerzett 
tapasztalatok a jövőben széles körben hasznosíthatók 

• Megteremtődtek az e-hivatal irányában történő lépések alapfeltételei, jelenleg 
a 4 fokozatú nemzetközi CLBPS kategorizálás 2. és 3. szintjének határán 
vagyunk 

 
A projekt során a fenti fejlesztések végrehajtása és befogadása volt a fő feladat, nem 
volt kellő idő a rendszerek fejlesztői szintű elsajátítására. Ennek megfelelően a 
projekt zárásával egy időben jelentős teher hárult az Informatikai Iroda munkatársaira 
és a portál fenntartását ideiglenesen ellátó Portál Fejlesztő Csoportra. 
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Mivel a támogatói szerződésnek megfelelően a szolgáltatásokat 5 éven keresztül 
kötelezően üzemeltetni kell, ezért 2007. évben átmeneti jelleggel külső segítségre 
szorulunk. 
 
Jelen előterjesztés a támogatói szerződés előkészítésével és megkötésével 
kapcsolatos javaslatot tartalmazza. 
 
A támogatási összegek az 5 éves fenntartás időszakára nem terjednek ki, ezért ezen 
feladatokat saját források felhasználásával kell megoldanunk és egyszerű 
közbeszerzési eljárás keretében ki kell választanunk a 2007. évre támogató 
partnerünket. 
 
A projekt befejező szakaszában marketing terv készült olyan portál segítségével 
realizálható bevételi forrásokra vonatkozóan, amelyek a támogatások és a rövidesen 
megjelenő éves szoftver licensz-díjak fedezetét biztosíthatják, így a portál 
üzemeltetését önfenntartóvá tehetik. 
 
Ezen marketing akciók hátterének megszervezése és az akciók elindítása napjaink 
feladata. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 

Budapest, 2007. január 8. 
 
 

Orosz Ferenc 
                   alpolgármester 
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Határozati javaslat:
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
előzetes kötelezettségvállalás keretében 2007. évi költségvetésébe a Csepel-Portál 
támogatói szerződésének finanszírozására br. 15 mFt –ot állít be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: a 2007. évi költségvetési rendelet előkészítése során 
A végrehajtásért felelős: Halmos Istvánné, Városgazdálkodási ágazatvezető 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges. 
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