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Bevezetés 
 

Jelen dokumentum rögzíti önkormányzatunk informatikai fejlesztési alapelveit, átfogó céljait 

és az ezekhez kapcsolódó fontosabb feladatokat. Meghatározza a fejleszteni kívánt alkalmazá-

si területeket és az egyes fejlesztések előtt javasolt intézkedéseket. 

Fontosnak tartjuk az info kommunikációs technológiákkal (IKT) támogatott önkormányzati és 

hivatali munkát, mert a városunkban élőket indirekt módon hozzásegíti gazdasági versenyké-

pességünk javításához, elősegíti a helyi közösségek megújulását, szélesíti a kulturális és 

egyéb javakhoz hozzáférést, szorosabbá fűzi a lokális összetartozást, globálissá teszi a tudás, 

az információk megszerzését és megosztását, valamint hozzájárul a gazdasági és szellemi 

együttműködés új formáinak helyi elterjesztéséhez. Mindezek az életminőség fokozatos javu-

lását eredményezik, csökkentik az esélyegyenlőtlenséget, vonzzák az új befektetőket és a 

munka (távmunka) lehetőségeket, alacsony szinten tartva a munkanélküliséget és a lakosság 

esetleges migrációját. 

Informatikai fejlesztési koncepciónk egyszerre kíván megfelelni a helyi, a fejlesztési forráso-

kat biztosító szakminisztériumi, valamint az európai uniós kívánalmaknak. Célrendszerét te-

kintve illeszkedik az Európai Unió információs stratégiájához és programjaihoz, az 

eEurope+, illetve az eEurope 2005 akciótervekhez, illetve a 2003. novemberében elfogadott 

Magyar Információs Társadalom Stratégiához (MITS), amely a Nemzeti Fejlesztési Terv 

Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának 4. prioritása alapján jelölte ki a hazai 

informatikai fejlesztések irányát. Ez a megközelítésmód lehetőséget biztosít számunkra, hogy 

kapcsolódjunk a közösség „eEurope-ot”, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), valamint a 

szaktárcák eMagyarország-ot támogató pályázati programjaihoz. 
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1 Helyzetelemzés 

1.1 Informatikai eszközökkel és módszerekkel támogatott hivatali funkciók 

Jelenleg a hivatali munka több területén használunk informatikai eszközöket, módszereket. A 

szervezeti egységek és a munkatársak az alábbi 1. táblázatban összefoglaltak szerint alkal-

mazzák azokat: 

Ssz. 
Szervezeti egység meg-

nevezése 

Önkormányzati, igazgatási, 

közszolgáltatási funkciói 

Informatikai 

eszközöket 

használnak-e? 

Célszoftvert 

használnak-e? 

Internet 

kapcsolatuk 

van-e? 

 1 2 3 4 5 

1. Titkárság 
Testületi ülések előkészítése, 

jegyzőkönyvezése 
igen igen 

(hangrögzítéshez) 
igen 

2. Közgazdasági Iroda 

Helyi adók és gépjárműadó 

kivetése, nyilvántartása. 

Költségvetési tervezés, beszá-

molás, gazdálkodás. 

Igen igen igen 

3. Hatósági Iroda 
Általános- és szakigazgatási 

ügyek. 
Igen igen igen 

4. Műszaki Iroda 

I. fokú építésügyi hatásági 

igazgatási feladatok, vagyonke-

zelés, beruházások előkészítése, 

lebonyolítása. 

Igen igen igen 

5. Gyámhivatal 

A szociális és gyámhivatal a 

közigazgatási hivatal önálló 

feladat- és hatáskörrel bíró 

szakigazgatási szerve 

Igen igen igen 

 

Annak ellenére, hogy az új információk előállításához, kezeléséhez egyre több területen in-

formatikai eszközöket és módszereket alkalmazunk, az információgyűjtés, az információnyúj-

tás, a tájékoztatás és az elektronizált ügyintézés területein mégis nagy a lemaradásunk. 

Településünk rendelkezik saját honlappal és domain névvel, viszont a weboldalainkon nyúj-

tott tartalom sajnos nem felel meg a kor követelményeknek, a rendszeres frissítés, aktualizálás 

nem megoldott. Az információk csak magyar nyelven érhetőek el. Ezért önkormányzatunk 

már megtette az első lépéseket egy korszerű települési portálrendszer kiépítésére. 

1.2 Informatikai infrastruktúránk 

1.2.1 A polgármesteri hivatal informatikai ellátottsága 

A hardverállományunk és eszközeink fejlettségi szintje kielégítő, 61 számítógépes munkahely 

segíti a feladatellátást. Fejlettségüket tekintve az eszközök közel 75%-a korszerű, 20%-a elfo-

gadható, 5%-a rendkívül korszerűtlen. Az „elfogadható” és a „korszerűtlen” számítógépes 

munkahelyek esetében, az alacsony teljesítmény (memória méret, merevlemezes adattárolási 

kapacitás szűkössége, a lassú processzor) jellemző. Problémát okoz a monitorok elhasználtsá-

ga, TCO 99 szabványnak nem megfelelősége, szemet károsító minősége. A munka hatékony-
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ságát csökkenti a nyomtatók szerteágazó típusarzenálja, lokális telepítése, költséges üzemel-

tethetősége.  

A munkahelyeket integráló belső hálózattal szinte valamennyi munkaállomás rendelkezik. Az 

Internethez való csatlakozást 8 MB sávszélességű ADSL átviteli csatornák biztosítják. A há-

lózati szolgáltatások kialakításához két szerverarchitektúrás számítógéppel rendelkezünk 

(NOVELL, SAMBA). 

Önkormányzatunk a hivatali munka segítéséhez általános célú programokat (irodaautomatizá-

lási programcsomagokat) és célszoftvereket használ. A célszoftverek egy részét megvásárol-

tuk, míg másik részét térítésmentesen kaptuk. A behatolás elleni és vírusvédelmi programok 

licencét megvásároltuk (NOD32). Rendelkezünk szoftvernyilvántartással, amely személyre 

szabottan, jegyzőkönyvszerűen készült el. 

Biztonsági szempontból megfelelőnek mondható a rendszerünk. Van adatvédelmi szabályza-

tunk és informatikai biztonsági szabályzatunk (IBSZ). Az adatok tárolási biztonsága, nem 

kielégítő. Itt elsősorban az adatmentések szervezésével és szerkezetével vannak még tenniva-

lók. Bár a SAMBA szerver úgynevezett hardveres tükörrel működik, ami külön adatbiztonsá-

got jelent. A vírusok, az illegális behatolók, a támadások elleni védelem, illetve a fizikai biz-

tonság kialakítása még javításokra szorul, amely elsősorban a PROXY szerver személyre sza-

bott beállításaiban valósulhat meg (készül a szoftver a PROXY szerverre). 

1.2.2 A település és a lakosság informatikai ellátottsága 

Mivel városunkban még nem végeztünk a lakosság informatikai eszközökkel ellátottságára, 

felhasználói, alkalmazói kultúrájára vonatkozó felmérést, ezért a fejlesztési célok meghatáro-

zásához az országos helyzetértékelést vesszük alapul.  

Magyarországon a számítógép használatokat az alábbi ábrák szemléltetik: 
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Az ábrákból jól kitűnik a számítógép használat terjedése a magyar háztartásokban. Az elmúlt 

években jelentős volt az emelkedés, amely elsősorban az úgynevezett sulinet programnak is 

köszönhető. Természetesen a felmérések reprezentáns módon tükröződnek Hajdúhadházra is, 

hisz a város lakossága is jelentős számítógépparkkal rendelkezik. 

Hajdúhadházon a lakosság igénybe veheti a nagysebességű ADSL Internet-hozzáférést, mert a 

város rendelkezik az erre a célra telepített technológiával. Akik nem kívánnak saját Internet 

kapcsolatot létesíteni, a Városi Könyvtár számítógépen térítésmentesen vehetik igénybe a 
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közösségi Internet szolgáltatást. Az iskolai számítógéptermek viszont egyenlőre nem nyitottak 

a lakosság előtt. 

1.3 Az információs gazdaság helyzete a településen 

A településen bejegyzett vállalkozások kevés számban rendelkeznek saját honlappal. Táv-

munkára és e-kereskedelemre egyik sem biztosít lehetőséget. 

Ezzel a mutatóval városunk az információtechnológiákkal segített gazdaság területén az 

egyébként is nagyon gyengének számító magyar átlag alatt van. 

1.4 Informatikai alkalmazási készségek, ismeretek 

A polgármesteri hivatal munkatársainak informatikai eszközhasználata az irodai, illetve ad-

minisztratív alkalmazások területén jó színvonalú. A kommunikáció és a közigazgatási alkal-

mazások tekintetében szintén elmondható a jó színtű munkavégzés. 

 

A polgármesteri hivatal munkatársainak (a köztisztviselők) informatikai képzettségére az el-

múlt években komoly előrelépések történtek. A középiskola aktív közreműködésével az állo-

mány közel 30%-a eredményes ECDL vizsgát tett. A jövőben ezt a lehetőséget tovább kell 

fokozni.  

1.5 Az önkormányzat informatikai fejlesztései 

A polgármesteri hivatal évente átlagosan kb. 1,18 millió forintot fordít az informatikai eszkö-

zök fejlesztésére, üzemeltetésére, amely az összes kiadásunk 0,1 % -át teszi ki (az utolsó há-

rom év adataiból számolva). Informatikai kiadásainkat részben saját erőből, részben pedig 

pályázaton elnyert támogatásokból finanszíroztuk. 

 2007-ben 2008-ban 2009-ben 

Az önkormányzat éves költségvetése 3.120.184 e 3.095.029 e 3.204.942 e 

E
b

-

b
ő

l 

Informatikai fejlesztésre fordított kiadások 474 e 749 e 690 e 

Az informatikai rendszerek üzemeltetésére 

fordított kiadás 
628 e 502 e 500 e 
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2 Nagyvonalú SWOT analízis 

A SWOT analízis belső erősségeinket és „gyengeségeinket”, azaz településünk maga által 

befolyásolható informatikai jellemzőit foglalja összefoglaló keretbe. Az erősségek hatékony 

kihasználása és a gyengeségek kiküszöbölése, az e programban megfogalmazott intézkedések 

alapján biztosítható. 

Belső tényezők – Erősségek Belső tényezők - Gyengeségek 

Tartalmak és szolgáltatások: 

- Előkészülés az elektronikus önkormányzat kialakítására 

 

Tartalmak és szolgáltatások: 

-  Még nem kihasznált az on-line tartalomszolgáltatásban 

rejlő interaktivitás lehetősége. 

-  Kevés tartalom, információ a honlapon 

-  Az internetes tartalmak csak magyar nyelven állnak ren-

delkezésre. 

-  Az ügyintézés nem támogatott elektronikusan, 

-  Elektronikusan nem támogatott testületi döntések, 

 

Emberi erőforrások 

-  Az alkalmazottak többsége munkája során számítógépet 

használ 

-  Informatikai eszközök alkalmazása az irodai, adminisztra-

tív munkára, 

- Fokozott továbbképzési igény 

- A polgármester és a képviselőtestület elkötelezettsége az 

informatikai fejlesztések mellett 

Emberi erőforrások 

-  Előképzettség hiányában az informatikai eszközök nem 

hatékony használata, 

-  Nem biztosított az ügyintézők számára az informatikai 

képzés, 

- A lakosság és az intézmények számítógép és Internet 

használatának alacsony aránya. 

- Az önkormányzat nem foglalkoztat informatikust. 

Infrastruktúra 

-  A közösségi Internet hozzáférés csak részben biztosított a 

településen, 

 

Infrastruktúra 

-  Az informatikai eszközök és a belső hálózat részleges 

hiánya, korszerűtlensége, 

-  Szélessávú átviteli csatornák részleges hiánya, 

-  Nem megfelelő adatbiztonság, biztonsági megoldások 

(vírusvédelem, behatolás elleni védelem) 

Gazdaság 

-  Kiemelkedő gazdasági aktivitás, vállalkozói igények 

 

Gazdaság 

-  A településen alacsony az információs gazdaság által 

produkált hozzáadott érték. 

 

 

A külső tényezők, a lehetőségek és a veszélyek, azokat a jellemzőket foglalják össze, melyek 

a település informatikai fejlődése szempontjából meghatározóak, azonban a településnek nin-

csenek közvetlen eszközei azok befolyásolására. 

 

Külső tényezők - Lehetőségek Külső tényezők – Veszélyek 

-  Európai Uniós és hazai pályázatok. 

-  Törvényi kényszer a kistérségi társulások kialakítására. 

-  A közigazgatási szervektől, illetve hivataloktól ingyene-

sen beszerezhető célszoftverek 

- Külső fejlesztő cégek bevonása, elkötelezettségük a fej-

lesztés mellett 

- Az esélyegyenlőtlenség az informatikai alkalmazások 

terén(digitális szakadék). 

- Az átviteli csatornák kiépítésének elhúzódása, drága 

igénybevétele 
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3 Középtávú informatikai céljaink, fejlesztési prioritásaink 

3.1 Átfogó stratégiai céljaink 

A Magyar Információs Társadalom Stratégiához kapcsolódó két fő célunk: 

3.1.1 a település és a helyi vállalkozások gazdasági versenyképességének növelése, 

3.1.2 a lakosság életkörülményeinek, életminőségének, illetve az oktatás, a kultúra, a 

távmunka területein történő esélyegyenlőségünk javítása. 

3.2 A stratégiai célok elérését biztosító fejlesztési elvek 

3.2.1 A döntés-előkészítési és az igazgatási folyamatok korszerűsítése, hatékonyságá-

nak javítása információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával.  

A korszerűsítés elsősorban a belső folyamatok elemzését, szükség szerinti éssze-

rűsítését, újratervezését, újraszervezését jelenti, amelynek során minden olyan 

részfolyamatban, ahol az a hatékonyságot, illetve a gazdaságosságot növelni 

szükséges, infokommunikációs technológia eszközök alkalmazására törekszünk. 

3.2.2 Szolgáltatásainkat és a közszolgáltatásokat is modernizáljuk az info-

kommunikációs technológiák alkalmazásával. Igyekszünk az elektronikus szol-

gáltatások minél magasabb fejlettségi szintjének elérésére (on-line információ 

elérés, egy-, illetve kétirányú tranzakció, integrált ügyvitel stb.) 

3.2.3 Az folyamatok információit  és az elektronikus szolgáltatásokat elérhetővé tesz-

szük a lakosság és az érdeklődők számára. 

3.3 Fejlesztési prioritásaink 

Fejlesztési tárgy- és témakörök A fejlesztés célterülete 

Elektronikus tartalmak és szolgáltatások 
Polgármesteri hivatal, Önkormányzati döntés-előkészítés, He-

lyi gazdaság, kultúra, oktatás, informálódás 

Infrastruktúra 
Szélessávú átviteli csatorna, Internet hozzáférés, új eszközök, 

meglévő eszközök műszaki korszerűsítése, biztonság 

Informatikai tudás, alkalmazási készség Képzés, továbbképzés, alkalmazói készségek fejlesztése 

Befogadó környezet Minőségfejlesztés, esélyegyenlőség biztosítás 
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4 A 2010-2014 közötti időszakra tervezett informatikai fejlesztési 

projektek 

Az önkormányzat a tárgy- és témakörök szerint csoportosított stratégiai célok megvalósítása 

érdekében a következő középtávú fejlesztési tervet (fejlesztési projekteket) határozza meg, 

amelyeket 2010. április 1. és 2014. december 31. között pályázati források bevonásával sze-

retne teljesíteni. 

 

 
Prioritá-

sok 

I. Elektronikus tartalmak és 

szolgáltatások 

II. Infrastruktúra III. Informatikai 

tudás, alkalmazási 

készség 

IV. Befogadó kör-

nyezet 

 

R
és

zs
tr

a
té

g
iá

k
 /

 r
és

zp
ro

je
k

te
k

 

e-Hivatal Szélessávú internet 

kapcsolat 

Szolgáltatói oldal Információ bizton-

ság, minőség 

e-ügyintézés, e-ügyfélkezelés, 

közigazgatási alkalmazások, 

adminisztratív alkalmazások, 

irodaautomatizálás, kommuniká-

ció 

Szélessávú átviteli 

csatornák továbbfej-

lesztése, a csatlakozá-

si pontos számának 

növelése 

döntéshozók felkészí-

tése, ügyintézők 

továbbképzése, in-

formatikusok képzése 

technológiai bizton-

ság, eljárásrendek 

kidolgozása (adatvé-

delmi szabályzat), 

informatikai minőség-

irányítási rendszer e-Önkormányzat Eszközök korszerűsí-

tése 

Felhasználói oldal 

e-önkormányzás, vezetői döntés-

támogatás, közérdekű, közhasznú 

információk 

hardver-, szoftver 

környezet, jogtiszta-

ság 

közösségi oktatás, 

információs (PR) 

anyagok terjesztése 

Gazdaság Hozzáférés 

településmarketing, turizmus, e-

kereskedelem, e-hirdetés 

Helyi információs 

pontok, közösségi 

hozzáférés, eszközbe-

szerzés segítése 
Kultúra 

e-könyvtár, e-galéria, e-klub, e-

hírmondó 

Oktatás 

intézményi információk, admi-

nisztratív tevékenységek 

4.1 „e-Hivatal” 

Célkitűzésünk az elektronikus hivatal és szolgáltatási feltételek megteremtése, az ügyintézés 

korszerűsítése. Az alábbi táblázat az e-Hivatal projektünk megvalósításához szükséges intéz-

kedési területeket foglalja össze. 
e- Ügyintézés On-line informáci-

ók a közigazgatási 

szolgáltatásokról 

(ügyleírások) 

Nyomtatványok, 

űrlapok letöltése 

(az ügyintézéshez) 

Nyomtatványok, 

űrlapok on-line 

kitöltése, hitele-

sítése, továbbí-

tása  

Teljes elektronizált 

ügyintézés, (döntés, 

kézbesítés, illeték 

stb.) 

Függőben lévő 

ügyek elektro-

nikus követése 

e- Ügyfélkezelés Call Center  

 

Egyirányú kommunikáció webes 

felületen 

CRM 

Közigazgatási al-

kalmazások 

Adók és egyéb 

bevételek 

Vagyonkezelés, 

vagyongazdálkodás 

Település-

fejlesztés, beru-

házások  

Településüzemeltetése Közterület-

felügyelet 

Ipari, kereskedel-

mi igazgatási fel-

adatok 

Művelődési, okta-

tási, sport feladatok 

Szociális- és 

egészség- ügyek 

Egyéb önkormányzati 

feladatok 

Okmányirodai 

feladatok 

(üzemeltetés) 
Gyámhivatali 

feladatok  

Anyakönyvi hiva-

tali feladatok 

Építéshatósági 

feladatok 

Egyéb területi igazga-

tási feladatok 

Közigazgatási 

térinformatika 

Adminisztratív Számvitel, pénz- Humánpolitika, Anyag-, Projektek és progra- Elektronikus 
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alkalmazások ügy, kontrolling humánerőforrás-

gazdálkodás, 

tárgyieszköz-

gazdálkodás, 

mok (beruházások, 

fejlesztések) 

iktatás, ügyirat-

, dokumentum-

, munkafolya-

mat – kezelés 

Irodaautomatizálás, 

kommunikáció 

Szövegszerkesztés, 

dokumentáció-

készítés, 

Táblázatos és gra-

fikus kimutatás-

készítés, 

Elektronikus 

levelezés (belső, 

külső), 

Prezentáció-készítés Feladatkezelés, 

-ütemezés stb.  

 

4.1.1 e-Ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások) 

A („Common List of Basic Public Services”) Európai Uniós ajánlás alapján önkormányzatunk 

következő szolgáltatásait kívánja az Interneten elérhetővé tenni:  

-  a helyi polgárok és más jogosultak számára: a személyi okmányokkal (személyi igazol-

vány, útlevél, gépjármű vezetői engedély), a hatósági igazolásokkal (születési, házassági, 

halálozási anyakönyvi kivonatok), a lakcímváltozás bejelentésével, a gépjármű-

regisztrációval, a súlyadó-fizetéssel, az építési engedélyezéssel, a szociális juttatásokkal, 

támogatás fizetésével, helyi adózással kapcsolatos ügyintézés;  

- az üzleti szféra szereplőinek: az iparűzési adó, a gépjármű-súlyadó, mezőőri járulék, en-

gedélyek (pl. iparengedély, telephely-engedély) kiadás ügyintézését. 

A szolgáltatásokat az alábbiak szinteknek megfelelően kívánjuk biztosítani:  

1. szint:  On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírások, ügyfélfogadási 

idő, elérhetőségek). 

2. szint:  Nyomtatványok, űrlapok letöltése (az ügyintézéshez). 

3. szint:  Nyomtatványok, űrlapok on-line kitöltése, hagyományos hitelesítése, továbbítása. 

4. szint:  Teljes elektronizált ügyintézés (digitális hitelesítés, továbbítás, döntés). 

 

Közigazgatási szolgáltatásaink további támogatására létrehozunk egy, a függőben lévő ügyek 

elektronikus követésére szolgáló rendszert. 

 

4.1.2 e-Ügyfélkezelés 

Célunk, egy olyan, az ügyfélszolgálati tevékenységet támogató rendszer kialakítása, amely 

hatékonyabbá, kényelmesebbé és egyszerűbbé teszi az ügyintézést, mind a lakosság, mind 

pedig ügyintéző munkatársaink részére. Ezt három szinten kívánjuk megvalósítani: 

1. szint: Informatikai eszközökkel támogatott telefonos ügyfélszolgálat (Call Center, mun-

kaidőn kívül üzenetrögzítő) 

2. szint: Elektronikus levélben történő kérdésfeltevés, segítségkérés.  

3. szint  Bejelentkezett, illetve auditált ügyfelek számára (azonosító és jelszó használatával) 

kétirányú kommunikációt lehetővé tevő, web alapú ügyfélszolgálat (Customer 

Relationship Management – CRM).  

Az ügyfelek az információs portálon keresztül érdeklődhetnek az éppen folyamat-

ban lévő ügyeikről.  

4.1.3 Közigazgatási alkalmazások (belső ügyintézés) 

Folyamatosan beszerezzük, alkalmazzuk, és ha kell, frissítjük a szükséges célszoftvereket. 

Adók és egyéb bevételek; Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás; Település-fejlesztés, beruhá-
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zások; Településüzemeltetése; Közterület-felügyelet; Ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok; 

Művelődési, oktatási, sport feladatok; Szociális- és egészségügy; Gyámügyi feladatok; Anya-

könyvi hivatali feladatok; Építéshatósági feladatok; Közigazgatási térinformatika. 
 

4.1.4 Adminisztratív (költségvetési) alkalmazások 

Meg kívánjuk oldani az adminisztratív tevékenységek elektronizálását és az adatok digitalizá-

lását. Számvitel, pénzügy, kontrolling; Humánpolitika, humánerőforrás-gazdálkodás; Anyag-, 

tárgyieszköz-gazdálkodás; Projektek és programok (beruházások, fejlesztések) szervezése; 

Elektronikus iktatás, ügyirat-, dokumentum-, munkafolyamat – kezelés; Jogszabályi informá-

ciók szolgáltatása (jogtárak). 

 

4.1.5 Irodaautomatizálás, kommunikáció 

Alapvető elvárásként fogalmazzuk meg, hogy a hivatalnál keletkező adatok, dokumentumok, 

táblázatok, kimutatások, prezentációk elektronikus formában keletkezzenek. Ezen cél elérésé-

nek érdekében munkatársaink közül szervezeti egységenként 1 fő részére, ill. azon szemé-

lyeknek is, akiknek a munkájához szükséges: lehetővé kell tenni a szövegszerkesztésre, kiad-

ványszerkesztésre, táblázatkezelésre, grafikus kimutatások és prezentációk készítésére alkal-

mas programok használatának megismerését. 

 

Fontos kivitelezésként kezeljük a lokális, nagy költségigényű nyomtatók fokozatos kivonását, 

a hálózati nyomtatás folyamatos megvalósítását. Fő okként az egységes, homogén nyomtatási 

megjelenést és a költségkímélést tartjuk szem előtt e feladat megoldásaként. 

 

Munkatársaink egymás közötti és az ügyfelekkel kapcsolatos kommunikációjának megköny-

nyítésére elektronikus levelező rendszert továbbfejlesztjük, finomítjuk. 

Önkormányzatunk telekommunikációs költségeinek csökkentése érdekében folyamatosan 

áttérünk a beszédet és a faxot az Internet csatornáján továbbító VoIP technológia alkalmazá-

sára. 

4.2 Önkormányzat, képviselőtestület támogatása 

Az alábbi táblázat az általunk tervezett fontosabb e-Önkormányzati projekteket foglalja össze: 
 
e-önkormányzás 

döntéstámogatás 

A képviselő testület 

és a bizottságok 

üléseinek támogatá-

sa 

Csoportmunka-

szoftverek 

(groupeware) 

Önkormányzati 

intelligencia 

(döntéstámogatás, 

adattárház) 

Helyi elektronikus 

közvélemény-kutatás 

(szavazás) 

Közérdekű, közhasz-

nú információk 

Közérdekű, közhasznú 

információk megjeleníté-

se 

Virtuális lakossági fórum, 

önkormányzati hírlevél 

Kisebbségi Önkormány-

zatok bemutatása 

 

4.2.1 Közérdekű, közhasznú információk 

A lakosság tájékoztatására információs portált  (honlap) továbbfejlesztjük, naprakészen tart-

juk, amelyen megjeleníthetőek a közérdekű információk. Hozzáférhető lesz a képviselő testü-

let elérhetősége, fogadóóráik, a testületi ülések időpontja, napirendje, a testület felépítése, a 

polgármester, a tisztségviselők, a képviselők bemutatkozása, tevékenységeik ismertetése, a 

bizottságok munkájának leírása. Közzé tesszük az előterjesztéseket, határozatokat, rendelete-
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ket, pályázati lehetőségeket. Szerepeltetjük a közszolgáltatókról és a közintézményekről a 

legfontosabb információkat. Lehetőséget adunk a Kisebbségi Önkormányzatok munkájuk 

bemutatására. Virtuális lakossági – fórumokat rendezünk. 

4.2.2 e-Önkormányzás, döntés-támogatás 

A képviselő testületi ülések hatékonyságának növelését első lépésben a képviselők on-line 

kapcsolathoz jutásának segítésével, az önkormányzati levelezőrendszer használatával, illetve 

csoportmunka-szoftverek alkalmazásával kívánjuk elérni. 

Második lépésben létre kívánunk hozni egy az önkormányzat rendeletalkotási és határozatho-

zatali feladatainak követésére és támogatására szolgáló adatbázist, amelynek segítségével 

követhetik a közgyűlési folyamatokat. Az elsődlegesen megfogalmazott előterjesztésektől, a 

szakmai és jogi értékelésen, a bizottsági tárgyalásokon és véleményalkotáson át, egészen a 

döntéshozatalig. 

A települést érintő fontos kérdésekkel kapcsolatos lakossági vélemények megismerésére 

elektronikus közvélemény-kutató rendszert alakítunk ki. 

4.3 Gazdaságélénkítés 

Célkitűzés: a helyi vállalkozások gazdasági versenyképességének és piaci lehetőségeinek nö-

velése. 
Település-

marketing 

Gazdasági információk e- Turizmus e- Vállalkozás fejlesztés 

e- Kereskedelem Webes felületen történő egyirányú megrende-

lés 

Komplett tranzakció (elektronikus rende-

lés, fizetés) 

e- Hirdetés Lakossági kereslet Lakossági kínálat 

 

4.3.1 Település-marketing 

A fenti cél elérése érdekében településünk portálrendszerén gazdasági modult alakítunk ki 

településfejlesztés és helyi vállalkozások témákkal.  

Itt is ismertetjük településünk fejlesztési koncepcióját, ipari-, mezőgazdasági létesítményeit, 

közzé tesszük a település gazdasági statisztikáit és mutatóit, a közbeszerzési és pályázati ki-

írásokat, az új vállalkozásoknak nyújtandó kedvezményeket, a befektetési lehetőségeket. 

A turizmus témakörben bemutatjuk településünket és környékét, megközelítési lehetőségeket, 

a főbb természeti és kulturális látnivalókat és érdekességeket, valamint szerepeltetjük a tele-

pülés által ajánlott szálláshelyeket, éttermeket, szabadidős- és sporttevékenységeket. 

Önkormányzatunk segíteni kívánja a település azon vállalkozásainak a világhálózaton való 

megjelenítését is, akik önállóan erre nem lennének képesek. Ezért lehetőséget biztosítunk ar-

ra, hogy a helyi vállalkozások a település portálrendszerén egységes formában szerepeltessék 

magukról a fontos információkat. 

4.3.2 e-Kereskedelem 

Az elektronikusan támogatott helyi információs gazdaság megteremtésének második lépése-

ként portálunkon kezdeményezzük egy települési e-kereskedelmi központ létrehozását, ahol a 

helyi szolgáltatók, kereskedők, gyártók, mezőgazdasági termelők felkínálhatják árúikat, szol-

gáltatásaikat – ha erre igény merül fel. 
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4.3.3 e-Hirdetés 

A modul létrehozásával az állampolgárok közötti kommunikációt, illetve gazdasági tevékeny-

séget kívánjuk elősegíteni. Az ingyenesen elektronikus apróhirdetések feladásával a lakosság 

számára lehetőség nyílik állás, ingatlan, személygépjármű stb. keresésére és felkínálására. 

4.4 Kultúra részprojekt 

Célkitűzés: a település kultúrájának megőrzése, a társadalom minél szélesebb körében terjesz-

tése, valamint a kulturális élet minőségének javítása. 

 
e-Múzeum Gyűjtemények digitalizálá-

sa, archiválása 

Katalogizálás, keresés Közzététel, hozzáférés 

e-Könyvtár Katalógusok digitalizálása Elektronikus szolgáltatások 

(olvasó nyilvántartás, keresés, 

előjegyzés) 

Kompatibilitás országos 

adatbázisokkal 

e-Galéria Kortárs művészek alkotásainak közzététele Virtuális kiállítások amatőr művészek 

munkáiból 

e-Klub Helyi kulturális csoportok bemutatása Internetes klubrendszer 

e-Hírmondó Hasznos információk közzé-

tétele 

Kulturális vitafórumok, szava-

zások 

Helyi újság elektronikus 

változata 

 

Kulturális értékeink megőrzése érdekében digitalizáljuk, majd katalogizáljuk a helyi írott, 

nyomtatott, rajzolt, festett, fotózott dokumentumokat. Az így számba vett értékeket összehan-

goljuk az országos adatbázisokkal. 

4.4.1 eMúzeum 

A helyi kulturális örökség megőrzésén, rendszerezésén kívül gyors és széleskörű hozzáférést 

biztosítunk a múlt kulturális értékeihez. Itt kerül bemutatásra a település története, nevezetes-

ségei, hírességei (díszpolgárai) és munkásságuk, a település hagyományai és gyűjteményei. 

4.4.2 eKönyvtár 

Digitalizáljuk és elektronikus formában is elérhetővé tesszük könyvtárunk katalógusát. Meg-

lévő könyvtári szolgáltatásainkat elektronikusan támogatott lehetőségekkel bővítjük (olvasó 

nyilvántartás, keresés, előjegyzés Interneten). Hozzáférést biztosítunk országos adatbázisok-

hoz. Közös katalógust hozunk létre a helyi iskolák könyvtáraival. 

4.4.3 eGaléria 

A településen élők napi alkotásait mutatjuk be virtuális kiállítás keretében. Helyi népművé-

szek, művészek és más alkotók munkáit, a kortárs képző- és iparművészet, zeneművészet, 

irodalom darabjait és gyermekműveket teszünk közzé. Biztosítanánk, hogy bizonyos feltéte-

lek vállalása mellett bármely lakos létrehozza saját elektronikus galériáját. 

4.4.4 eKlub 

A helyi kulturális közösségek (egyesületek, szakkörök, klubok, csoportok) életét és tevékeny-

ségét mutatjuk be. (pl.: kézimunka szakkör, kertbarátkör, néptánc csoport, lovasklub, ének-

karok stb.)  Helyi Internetes Klubrendszert alakítunk ki. 
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4.4.5 eHírmondó 

Közzé tesszük a településünk kulturális életével kapcsolatos hasznos információkat és aktuális 

programajánlatokat, tudósítunk környezetünk főbb kulturális eseményeiről, valamint vitafó-

rumokat és közvélemény-kutatásokat szervezünk. Mindenki számára elérhetővé tesszük a 

helyi újság aktuális és archív számait. 

4.5 Oktatás 

Célkitűzés: az oktatási-, nevelési intézmények bekapcsolása a helyi információs társadalom 

vérkeringésébe. Az oktatással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek támogatása. 

Intézményi 

információk 

Szülői tájékoztatás Alapvető dokumentumok 

közzététele 

Oktatási segédanyagok 

Adminisztratív 

tevékenységek 

Adatszolgáltatás a fenntartó felé Elektronikus mérés-értékelés 

 

Lehetőséget adunk a helyi oktatási-, nevelési intézmények bemutatására. Tájékozódhatnak a 

szülők gyermekeik programjairól (e -Faliújság). Az alapító okirat, a pedagógiai program, há-

zirend, SZMSZ, az intézményi minőségirányítási program, különös közzétételi lista, statiszti-

kák közzé tétele. Oktatási segédanyagok letöltésének lehetősége. 

 

Ki kívánjuk alakítani az önkormányzat, mint fenntartó és az oktatási-, nevelési intézmények 

közötti adatszolgáltatást és kommunikációt támogató informatikai rendszert, illetve csatlakoz-

tatni kívánjuk intézményeinket az országos elektronikus mérés-értékelési rendszerhez. 

 

4.6 Eszközeink korszerűsítése 

Célkitűzés: az informatikai koncepcióban felsorolt részprojektek megvalósításához szükséges 

hardver és szoftverkörnyezet korszerűsítése. 
 

Hardver kör-

nyezet 

Számítógépes hálózat Szerver komponensek Kliens oldali hardver esz-

közök 

Szoftver környe-

zet 

Nyílt szabványú adatcserét biztosító portál-

rendszer 

Önkormányzati célszoftverek 

 A rendszerek jogtisztaságának biztosítása 

 

Célkitűzéseink megvalósításához olyan nyílt szabványú adatcsere-technológiát biztosító szá-

mítógépes hálózat, illetve információtechnológia kialakítására van szükség, amelyet a szerver-

rendszer kialakításán túl hardver- és szoftverfejlesztéssel, illetve a meglévő eszközök teljesít-

ményének növelésével alkalmassá tehetünk az új kliensoldali technológiák befogadására. 

 

Olyan rendszer bevezetését tervezzük, mely képes ellátni a következő feladatokat: számítógé-

pes hálózatvezérlés, címtárszolgáltatás, különböző információs, levelező és védelmi szerver-

feladatok ellátása, kétirányú kapcsolat biztosítása az Internettel, Internetes portál működteté-

se, irodai-információtechnológiák működtetése, dinamikus űrlapok kialakítása, közzététele, 

adatainak összegyűjtése egy portálra, csoportmunka koordinálása, megjelenítése a WEB olda-

lon (illetve a portálokon), kommunikációs szolgáltatások. 
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E részprojekt keretében kívánjuk megoldani az adatok biztonságos kezelésének technológiai 

kérdéseit is. Ide értve egyfelől az adatbázis sérülés elleni védelmét (vírusvédelem, fizikai 

megsemmisüléssel szembeni védekezés), a rendszer állapotaiban illetve az adatbázisban vég-

rehajtott módosítások mindenkor nyomon követhetőségét, a jogosulatlan hozzáférések ki-

küszöbölését (tűzfalvédelem). 

 

Önkormányzatunk elkötelezett a „jogtiszta” szoftverhasználat mellett. Ennek megfelelően 

készült el a szoftver-nyilvántartási rendszer (szabályzat, leltár). 

4.7 Hozzáférés a szolgáltatásokhoz 

Célkitűzés: A számítástechnikai rendszerek és szolgáltatások széleskörű elérésének elősegíté-

se az egyéni hozzáférés megvalósulását akadályozó tényezők lebontása valamint a közösségi 

hozzáférés formáinak fejlesztése útján. 

 
Helyi informá-

ciós pontok 

Érintőképernyős monitor az ügyfélszolgálati 

irodán 

Információs terminálok a településen 

Közösségi hoz-

záférés 

Közintézmények informatikai termeinek meg-

nyitása a lakosság számára 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos tájékozta-

tás 

 

Az önkormányzat által kínál elektronikus ügyintézési szolgáltatások elérésére az ügyfélszol-

gálati irodában érintőképernyős monitort helyezünk el, illetve a településen olyan a lakosság 

számára könnyen hozzáférhető információs terminálokat alakítunk ki, melyek segítségével 

mindenki számára egyformán könnyen elérhetővé válnak az elektronikus tartalmak és szolgál-

tatások. 

 

Elő kívánjuk segíteni a közösségi Internet-hozzáférést, ezért kezdeményezzük a település 

közoktatási intézményeiben található informatikai termek megnyitását a lakosság előtt, ahol 

szükséges segítve az informatikai eszközök fejlesztését. 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét a számítástechnikai eszközök beszerzésénél igénybe-vehető 

kedvezményekre, pályázati lehetőségekre. 

4.8 Informatikai tudás, alkalmazási készség  

Célkitűzés: A döntéshozók és az ügykezelők felkészítése az elektronikus önkormányzat szol-

gáltatásrendszerének kialakítására és működtetésére, illetve az információk megszerzéséhez 

és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ismeretek elterjesztése a lakosság minél széle-

sebb körében. 

 
Szolgáltatói 

oldal 

Döntéshozók informatikai 

felkészítése 

Ügyintézők továbbképzése 

(ECDL) 

Informatikus szakemberek 

képzése 

Felhasználói 

oldal 

A lakosság közösségi oktatása Információs anyagok (PR anyagok) készí-

tése a lakosság felkészítésére 

Elkötelezettek vagyunk az informatikai tudás és ismeret megszerzésében, fejlesztésében, ter-

jesztésében. Meg kívánjuk oldani a döntéshozók informatikai felkészítését oly módon, hogy 

megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos kérdések-

ben, globális rálátásuk legyen a településen végbenő fejlesztési folyamatokra. 
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Törekedni kell, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közül minél többen rendelkezze-

nek megfelelő informatikai felkészültséggel, végzettséggel vagy Európai Számítógép-

használói Jogosítvánnyal (European Computer Driving Licence - ECDL). Az Önkormányzat 

informatikai rendszerének üzemeltetéséért felelős szakembernek felsőfokú szakirányú kép-

zettséggel, az üzemeltetésben résztvevő további személyeknek pedig legalább az Országos 

Képzési Jegyzékben (OKJ) 52 4641 03 számon szereplő középfokú szoftverüzemeltető szak-

képesítéssel kell rendelkeznie. 

Munkatársaink továbbképzését az önkormányzat által szervezett oktatással, illetve a képzé-

sekhez nyújtandó támogatással kívánjuk segíteni. 

A lakosság ismereteinek bővítését nyíltnapok és közösségi oktatás szervezésével kívánjuk 

támogatni. Az elsősorban az önkormányzati tartalmak és szolgáltatások gyakorlati felhaszná-

lásának bemutatására koncentráló közösségi oktatást, a lakossághoz eljuttatott, az új lehetősé-

geket bemutató információs-, illetve PR anyagokkal is ki kívánjuk egészíteni. 

4.9 Információbiztonság, adatvédelem 

Célkitűzés: Fogyasztói bizalom növelése, beleértve annak biztosítását, hogy a felhasználók 

biztonságban érezzék magukat, mind a saját és idegen információk kezelését, mind a szolgál-

tatások megbízható működésének garanciáit illetően. 

 
Biztonság Technológiai védelem kialakítása A folyamatok eljárásrendjének kidolgozása 

Minőség Az informatikai minőségirányítási rendszer kidolgozása 

 

E cél teljesülése érdekében önkormányzatunk fokozatosan bevezeti a technológiai eszközök 

és megoldások által nyújtott lehetőségeket (vírusvédelem, tűzfal, digitális aláírás, intelligens 

kártya), másrészt informatikai minőségirányítási és biztonsági (adatvédelmi) szabályzatot 

dolgoz ki az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos folyamatok és eljárások rendszerére 

vonatkozóan. 
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5 Az eszköztár, a pénzügyi ráfordítások, partneri együttműködés 

5.1 A megvalósítás elvei, eszközei 

A stratégiai cél elérését szolgáló fejlesztési projektek tervezésekor és megvalósításakor a kö-

vetkező alapelveket tartjuk szem előtt. 

 

Programozás, melyen a stratégiai alapokról induló konkrét tervezést és az intézkedések pro-

jektszemléletű kidolgozását értjük. A programok együttesen fedjék le a stratégiát, együttes 

megvalósulásuk biztosítsa a stratégiai célok elérését. Az ilyen fejlesztési programok rendelke-

zésre állása az Európa Uniós és a nemzeti források sikeres megpályázásának általános feltéte-

le. A stratégiai tervben kifejtett intézkedések így a hazai és uniós támogatások elnyerésének 

eszközei lesznek. 

 

Közös érdekek. Alapvetően olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a kívánt célok eléré-

sét piaci alapon teszik lehetővé (pl. információs gazdaság). Az önkormányzati szerepvállalás 

viszont indokolt annak érdekében, hogy a folyamatok olyan területeken is lejátszódjanak, ahol 

ezt a tisztán piaci működés nem biztosítaná, s ahol az önkormányzati példamutatás olyan in-

tenzitású folyamatot indít el, amely jelentősen erősíti a piac kialakulását, illetve a működését. 

 

Fenntarthatóság: A programok működési modelljével szembeni követelményünk, hogy az a 

folyamatos, hosszú távú működést támogassa az egyszeri megoldások helyett (mind a techno-

lógiai, mind a gazdasági, mind a humánerőforrás tekintetében). Az informatikai koncepciónk 

- az információs technológiák gyors fejlődéséből és a társadalmi igények állandó változásából 

adód – elavulását pedig a stratégiánk folyamatos korszerűsítésével kívánjuk elkerülni. Ez egy-

részt gazdasági, technológiai és statisztikai helyzetelemzések segítségével érjük el, másrészt a 

rövid távú programokat a gördülő tervezés módszerével aktualizáljuk. 

 

Esélyegyenlőség elősegítése. Önkormányzatunk az infokommunikációs eszközökhöz és szol-

gáltatásokhoz való hozzáférést, illetve a lakosság ismereteinek bővítését célzó programok 

kidolgozása során különösen nagy figyelmet kíván fordítani társadalmi különbözőségekből és 

a területi egyenlőtlenségekből adódó problémák csökkentésére. Különös tekintettel a hátrá-

nyos helyzetű társadalmi csoportokat (fogyatékkal élők, szociális problémákkal küzdő kisebb-

ségek, idősek) érintő kirekesztettségre, korlátozottságra és diszkriminációra, ezáltal is segítve 

a társadalomba való integrálódásukat. 

5.2 Költségvetési vonzat (előzetes pénzügyi tábla), finanszírozási források, üte-

mezés 

 

Miután önkormányzati forrásaink nem elegendőek fejlesztési célkitűzéseink megvalósításá-

hoz, e stratégia csak a fejlesztési irányok meghatározását vázolja. A megvalósítás függ az 

időközben megszerzett pályázati támogatásoktól, illetve döntően azokra alapoz. 

 

Az egyes projekteket a pályázati önrész mértékéig támogatjuk. Az alábbi táblázatban X jelöli 

a projektek ütemezését:  
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Projektek megnevezése 2010 2011 2012 2013 2014 

A projektek tervezett időpontjai 

I. Elektronikus tartalmak és szolgáltatások fejlesztése      

 e-Hivatal fejlesztése  X X   

 e-Önkormányzat fejlesztése  X X X  

 Gazdasági szolgáltatások fejlesztése  X  X X 

 Kulturális tartalmak fejlesztése X    X 

 Oktatási alkalmazások fejlesztése X    X 

II. Infrastruktúra fejlesztése      

 Szélessávú infrastruktúra fejlesztése X X X   

 Informatikai eszközök modernizációja X X  X X 

 Közösségi hozzáférés biztosítása, támogatása   X X  

III. Informatikai tudás, ismeret fejlesztése      

 Szolgáltatói oldal (döntéshozók felkészítése, ügyintézők, informati-

kusok továbbképzése) 

X X X   

 Felhasználói oldal (lakossági felkészítés)    X X 

IV. Társadalmi környezet      

 Információ biztonság és minőség fejlesztése X  X X X 

Támogatott fejlesztési területek (összesen)[db] 6 6 6 6 6 

5.3 Partneri együttműködés 

A jelen fejlesztési stratégia megvalósítása csak a koncepcióban érintett partnerek együttmű-

ködésén alapulhat.  

Az együttműködés kialakítását már a tervezés és előkészítés korai fázisában megkezdjük. A 

folyamatos egyeztetés és érdekharmonizáció mellett a megvalósítási valamint az ellenőrzési 

és értékelési folyamatokba is bevonjuk partnereinket (IKER). 

Kezdeményezzük egy az informatikai stratégiánk megvalósítását támogató civil csoport létre-

hozását, amelyben képviselteti magát az önkormányzatunk, intézményeink vezetése, a telepü-

léshez kötődő valamennyi civil szervezet, a helyi gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői, 

valamint a csoport munkáját segítő informatikus szakemberek.  

 

Célunk továbbá szoros partneri együttműködést folytatni kistérségünk más településeivel, így 

biztosítva kialakítandó informatikai rendszereink kompatibilitását. Ez a fajta partneri kapcso-

lat egy későbbi kistérségi társulás esetén lehetőséget adhat különböző igazgatási funkciók 

megosztására is. 

5.4 Nyomon követés, korrekció 

Középtávú informatikai fejlesztési koncepciónk megvalósulását évenként értékeljük, a tervet 

szükség szerint módosítjuk, korrigáljuk. 

 

 

Hajdúhadház, 2010. március 1. 

 

 

Vincze András 

címzetes főjegyző 


