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Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete 2020. julius 16-i tilésének jegyzdkonyvébél

Pomaz Varos Onkormanyzatanak

111/2020 (VII.16.) szamu Onkormanyzati hatarozata
a Képviseld-testiileti munkat tamogaté MikroDatinformatikai rendszer bevezetésér6l

Pomaz Varos Képviselé-testiilete az allamhaztartasr6l sz616 2011. évi CXCV. térvény 36. §
(Sa) bekezdésében és az allamhaztartasr6l sz6l6 térvény végrehajtasarél sz616 368/2011. (XII.
31.) Korm.rendelet 52. § (1) c) pontjaban régzitett jogkdrében eljarva az aldbbi hatarozatot
hozta:

1. Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete ugy dont, hogy a Globomax Kft.
GLOBA/20/04/0031v3 szamu ajanlatat elfogadva a MikroDat déntéstamogaté rendszer
(tovabbiakban MikroDat) és Telepiilési Onkormanyzati Kényvtar (TOK) bevezetésére és egy
éves hatarozott idejti hasznalatara szerzédést kot. A hatarozat mellékletét képezo
szerz6déstervezetet jovahagyja és felkéri a polgdrmestert annakaldfrasara.

Ds Az 1. pontban régzitett kdtelezettségvallalas fedezetét - szoftverek licence dijat brutté
1 257 300 Ft désszegben, tovabba a szoftverek tizemeltetési, karbantartasi, tamogatasi dijat
havi brutt6 101 600 Ft/honap dsszegben — 2020. évben az Onkormanyzat 2020. évi
kdltségvetése altalanos tartalékanakterhére biztositja, mig a 2021 évben a 2021. évi
kéltségvetésben megtervezni rendeli.

3. A Képviselé-testiilet felkéri a jegyz6t, hogy a 2 pont szerinti Atesoportositast a 2020.
Cvi kdltségvetési rendelet soron kévetkez6 médositasdnak, mig a 2021. évben esedékes dijak
fedezetét a 2021. évi kdltségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse.

Felel6s: 1.pont vonatkozasdban: LeidingerIstvan Polgdrmester

3.pont vonatkozasaban: dr. Balogh Pal jegyzé

Hataridé: Szolgaltatoi Szerzédés aldirdsa: 2020. augusztus 1.

3.pont vonatkozésaban: adott

Végrehajtasban kézremiikédik: Titkarsdgi, Ugyfélszolgdlati és Rendészeti Osztaly,
Pénztigyi osztaly

Végrehajtasr6l jelentést tesz: Titkarsdgi, Ugyfélszolgalati és Rendészeti Osztaly

 

polgarmester

 



Szolgaltatasi szerz6dés

Ajanlattevé: GlobomaxZrt.

Szerzédés targya: MikroDat d6éntéstamogatd rendszer szolgaltatas + Telepiulési

Onkormanyzati K6nyvtdr (TOK)

Szerz6dés sorszama (Megrendeld):

Szerz6dés sorszama (Vallalkoz6): GLOBS/20/04/0031

 



Szerz6d6 Felek

Megrendelé neve: Pomaz Varos Onkormanyzata

Képviseli: Leidinger Istvan polgarmester

Cég cime: 2013 Pomaz, Kossuth Lajos utca 23-25.

Addigazgatasi szam: 15731058-2-13

Bank és bankszamlaszam: K&H Bank 10403057-50485456-57481008

mint Megrendelé (tovabbiakban Megrendeldé), masrészrél

Cég neve: GLOBOMAX2rt

Képviseli: Amberger Arpad vezérigazgaté

Cég cime: 1155 Budapest, Wysocki u. 1.

Adoigazgatasi szam: 23504550-2-42

Bank és bankszamlaszam: Takarékbank, 65100235-11065797

mint Vdllalkozo (tovabbiakban Vdllalkozo)

tovabbiakban egyiittesen: Szerzédé Felek k6zdtt, az aldbbi feltételekkel:

A szerzédéstargya

Vallalkoz6 MikroDat déntéstamogatd szolgaltatast - tovabbiakban MikroDat - nyujt Megrendeld

reszére.

El6zmények

3.1. A MikroDat szoftver jogtulajdonosa a Balinternet Kft. (tovabbiakban Jogtulajdonos) és a

Globomax Zrt. kizardlagos megallapodast kététt a szoftvertermékek bevezetésére és

forgalmazasara. Jogtulajdonos felhatalmazta Vallalkozét, hogy a termékeket bemutassa, arra

arajanlatot készitsen és sajat nevében felhaszndlasi engedélyt adjon Szolgaltatasi szerz6dés

formajaban.

3.2. Vallalkoz6 Megrendel6é vezeté tisztségviseldi sz4mdra a MikroDat ddntéstamogatd

szolgaltatasokat bemutatta. Megrendelé kérésére Vallalkozé kiegészit6é szolgdltatasként

biztositja a megrendelé szdmara a Telepillési Onkormanyzati Konyvtar (TOK) alrendszertis a

bemutatott funkcidival. A felmerilé kérdések megvalaszolasat ké6vet6en Megrendelé ugy

hatarozott, hogy Vallalkoz6 GLOBA/20/04/0031v3 sza4mU ajanlata alapjan a szolgaltatast

megrendeli.

/\



4. Vallalkoz6 kételezettségei

4.1. A MikroDat szoftver a MikroDat.pomaz.hu cimen érhetd el. Megrendeld vallalja, hogy a Web

cimen a szolgaltatast elérhet6vé teszi. Amennyiben Megrendelé igényli, a honlap domain

szolgaltatéjanal ennek érdekébeneljar.

4.2. Vallalkozé a MikroDat szoftvert Megrendelé altal biztositott szerverre telepiti. Vallalkozé

Megrendelé kivansaga szerint szerver hosting szolgaltatast biztosit.

4.3. A MikroDat szoftver honlap moduljat az alap szolgaltatasokkal telepiti. Az esetleges plusz

szolgaltatasokra Megrendelé igénye szerint ajanlatot ad.

4.4. Vallalkozé a 2. szamu mellékletben részletezett mérfdldkévek alapjan teljesiti a rendszer

bevezetését.

4.5. Vallalkoz6 a MikroDat szoftverbe feltéltétt adatok tartalmaért semmilyen kérilmények

kdzott nem felelés.

4.6. A MikroDat@pomaz.hu e-mail fidkot Vallalkozé kizarédlag a MikroDat Uzemeltetéséhez

hasznalhatja.

4.7. A prébatizem alatt — de maximum, amig rendszergazdai jogosultsaggal rendelkezik — a

jogosultsagi rendszert biztonsdgosan Uzemelteti, az adattartalmakat csak jogosultak részére

teszi hozzaférhetévé.

4.8. A MikroDat ataddsat-atvételét kévetGen Vallalkozé kézremtikdédik egy képviseld-testileti

iilés dokumentumainak a feltdltésében és bedllitasdban. A MikroDat dtadadsat-atvételét

kévet6en Vallalkozé igény esetén részt vesz 3 képviselé-testileti vagy bizottsagi Ulésen a

MikroDat hasznalatanak tamogatasa érdekében.

4.9. Csoportos oktatast tart a szerz6dés 7. fejezetében régzitettek szerint.

Megrendel6 kételezettségei

5.1. Megrendelé létrehozza a MikroDat.pomaz.hu domin nevet.

5.2. Megrendel6  létrehozza a  MikroDat  tizenetkiildési funkcidjahoz sziikséges

MikroDat@pomaz.hu e-mail fidkot.

5.3. Amennyiben Megrendel6 nem kivanja igénybe venni Vallalkoz6 szerver hosting

szolgaltatasat, Vallalkozé dltal megadott minimum mliszaki paraméterekkel rendelkez6

fizikai-, vagy virtudlis szervert Uzembe helyezi, annak elérését a telepités, konfiguralas

idejére Vallalkozé szamara biztositja.  



5.4. A telepitéshez, konfiguralashoz és a jogosultsagi szintek bedllitasdhoz szlikséges valamennyi

informacidt atadja Vallalkoz6 részére.

5.5. Megrendelé feleldssége a jogosultsagi rendszer kezelése, annak meghatdrozadsa, hogy ki,

milyen informacidhoz jogosult hozzaférni, ki milyen informacidkat, milyen mddon kezelhet,
lat + tadth ntilletve tekinthet meg.

5.6. A probaiizem utan a jogosultsagi szintek feligyelete kizardlag Megrendeld feleléssége.

5.7. Az adatokfeltdltése és karbantartasa Megrendelé feladata.

6. Fizetési és szamlazasi feltételek

6.1. A szolgaltatasi szerzédés dijazasa a kovetkezdkbél tevédik dssze:

6.1.1. MikroDat szoftverlicenc

1 257 300 Ft (990 000 Ft+Afa)

azaz: egymillid-kettészazdtvenhétezer-haromszaz forint (kilencszazkilencvenezer forint + 27% Afa)

6.1.2. MikroDat tzemeltetés, karbantartas, tamogatas

101 600 Ft/hénap (80 000 Ft+Afa/hénap)

azaz: szazegyezer-hatszaz forint/hénap (nyolcvanezerforint + 27% Afa/honap)

6.1.3. MikroDat szerver hosting szolgaltatas. Igen —Ne

0 Ft/honap (0 Ft+Afa/honap)

azaz: forint/hénap (+ 27% Afa/hénap)

6.2. A szerz6détt 6sszeg szamlazasa:

6.2.1. A 6.1.1 dijrél a Vallalkoz6 a szoftver telepitésének atadas-dtvétele utan allit ki
szamlat

6.2.2. A 6.1.2. dij szamlazasa az alabbiak szerint torténik:

- az eis6 szamia a szoftvertelepitése utan,

- minden tovabbi szamla a k6vetkezé aktudlis negyedév elején keriil kidllitasra.

6.2.3. A 6.1.3. dij szamlazasa az alabbiak szerint térténik:

- azelsé szamla a szerz6dés alairasa utadn,  



6.3.

- minden tovdbbi szamla a kovetkezd aktudlis negyedévelején keril kiallitasra.

Szerz6d6 felek megallapodnak és Megrendeld vallalja, hogy a 6.1 szerinti szamla

ellenértékét, a szamla befogadasatol szamitott tizendt naposfizetési hatarid6velfizeti meg a

Vallalkozé Takarékbanknal vezetett, 65100235-11065797 szamu bankszamlajara.

7. Oktatads, dokumentalas

8.

7.1,

7.2.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a rendszer mUikédtetéséhez szlikséges

dokumentaciét elektronikus formdban, az ismeretanyagot Megrendeld altal kijeldlt, a

rendszert késébbiekben izemeltetd személyek szdmara, helyszini oktatas keretében atadja

az alabbi formaban:

7.1.1. Adminisztratorok: 24 éra

7.1.2. Képviseld Testiilet és bizottsagi tagok szamara:2 ora

7.1.3. Jegyz6 és a Hivatal lekérdezési jogosultsaggal rendelkezé munkatarsai: 2 ora

Kezel6 személyek oktatdson térténé részvételénekbiztositasa a Megrendeld kételezettsége.

Az oktatdson résztvevok a részvételt Vallalkozo altal kidllftott ,Oktatasi lap”-on aldirdsukkal

igazoljak.

A szerzédés érvényessége

8.1.

8.2.

co w

8.4.

A szerz6dés 2020. augusztus 01. nap ddtummal, 12 hénap hatarozott idétartamrajonlétre.

A szerzédést a 12 honap lejarta elétt 30 nappal barmelyik fél —a masik félhez intézett frasos

nyilatkozattal— indokolasi kételezettség nélkiil felmondhatja. Amennyiben a szerzédést egyik

fél sem mondijafel, az automatikusan meghosszabbodik ujabb 12 hénap idétartamra.

Smith

. Rendkiviili -azonnali hatalyd— felmondasra akkor van lehetéség, ha a masik fél a jelen

szerz6désben foglalt kdtelezettségeit silyosan megszegi és ettdl a szerzédés-szegéstdl hozza

intézett, legalabb 8 napos hatdridét is tartalmaz6 irdsbeli felszdlitas ellenére sem

tartézkodik, illetve szerzédéses kételezettségeit ez idé alatt sem teljesiti.

A Felek régzitik, hogy a szoftver tovabbi haszndlataért a szoftver fejlesztése, vagy verzio

valtas miatt, vagy a szerzddés megsziinését kdveté ismételt haszndlatba vétel esetén - ot

évenbeliil - licenc dijat a megrendelé nem tartozikfizetni.

9. Adatvédelem



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.7.

9.8.

9.9.

Vallalkoz6 jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos valamennyi tényt, kérilményt és
informaciot kételes titkosan kezelni és azokat Ugy megérizni, hogy arrdl harmadik személy
tudomast ne szerezhessen. Amennyiben Vallalkozé ezen kételezettségét megszegi, Ugy
Megrendel6ének az ebbdl ereddé karat kételes megtériteni. A titoktartdsi kételezettség
Vallalkozot a szerz6dés megsztinését kdvetéen is terheli, de ezen tulmendéen is kételes
tartézkodni minden olyan magatartastdi, amely Megrendelé jogos érdekeit sértené, vagy
veszélyeztetné. Megrendelé kételes tiszteletben tartani jelen szerz6désben szereplé szellemi
termékekre (szoftver, know-how) vonatkoz6 rendelkezéseket és az ehhez kapcsolddé
jogszabalyi rendelkezéseket.

A Megrendelé (Adatkezel6) jogosult ellenérizni a Vallalkozénal (Adatfeldolgozonal) az

adatfeldolgozasi tevékenység végrehajtasat.

A Megrendelé - adatkezelésre vonatkoz6 déntéseik végrehajtasara - mdveleteket hatarozhat
meg a Vallalkoz6 részére, a Szerz6désbenfoglalt feladatok megfelelé ellatasdnak biztositasa
érdekében.

A Megrendelének az adatfeldolgozdssal kapcsolatos utasitdsai jogszerliségéért a
Megrendelét terheli felelésség, ugyanakkor a Vallalkozé kételes haladéktalanul jelezni a
Megrendelének, amennyiben a Megrendelé utasitasa vagy annak végrehajtasa jogszabalyba
Uitkdzne.

Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapjan tajékoztatdst kér a Megrendelétél
vagy a Vallalkozotol a személyes adatai kezelésérél, a tajékoztatast minden esetben a
Megrendelé kételes megadni. A Vallalkozé kételes a hozza beérkezett kérelmet a
beérkezéstél szdmitott 5 napon belt! tovabbitani a Megrendelé részére. A Megrendelé a
tajékoztatast a beérkezéstél szamitott 25 napon belil kételes az érintett szamara megadni,
amelyr6l tajékoztatja a Vallalkozd kapcsolattartdjét is. Jelen pontban meghatdrozott
panaszokat, kérelmeket a Felek elektronikus ton tovabbitj4k egymasnak. A Vallalkozé a
fentiekben nem emlitett esetekben is kételes a lehetséges mértékben segiteni a
Megrendelot abban, hogy teljesiteni tudja kételezettségeit az érintettnek az Eurdépai
Parlament és a Tanacs 2016/679 Rendelete (Altaldnos Adatvédelmi Rendelet)III. fejezetében
foglalt jogainak gyakorlasahoz kapcsolddé kérelmek megvalaszoldsa tekintetében.

._ A szolgaltatasok nydjtdsa sordn a Vallalkozé tudomaséra jutott minden adat, informacid
kizardlag a Megrendelé érdekében hasznosithatd.

A Vallalkoz6 az adatkezelést érinté érdemi déntést nem hozhat, a tudomdasdra jutott
adatokat kizardlag a Megrendelé rendelkezései szerint dolgozhatja fel, sajat céljdra
adatfeldolgozast nem végezhet, valamint a Megrendelé rendelkezései szerint kételes az
adatokaitaroini, ilietve meg6rizni.

A Vallaikoz6 kételes a Megrendelé altal megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget
tenni, tovabba az Infotv.-ben és az Altalanos Adatvédelmi Rendeletben eldirt adatbiztonsagi
feltételeket biztositani.

A Vallalkoz6 kizardlag a megbizas targyat képez6 technikai adatkezelési, adatfeldolgozasi  



mtiveletek végrehajtasara jogosult.

9.10. Amennyiben a Vallalkoz6 szamara a szerzédés teljesitése soran barmikor olyan

korulmény all elé, mely akadalyozza az idében térténd teljesitést, Ugy a Vallalkozénak

haladéktalanul, de legkés6bb 3 munkanaponbelii irasban értesitenie kell az Megrendelét a

késedelemrél, annak varhaté elhdzédasarol és okairol.

9.11. A Vallalkozé a Szerz6désben meghatarozott feladatok ellatasa érdekében megfeleld

ismerettel és gyakorlattal rendelkez6 személyeket kételes igénybe venni. Kételes tovabba

gondoskodni az altala igénybe vett személyek felkészitésérél a betartandé adatvédelmi

jogszabalyi rendelkezések, a jelen Szerzédésben foglalt kételezettségek, valamint az

adatfelvétel célja és mddja tekintetében.

9.12. A Vallalkoz6 kételes gondoskodni az dltala kezelt, papiron, illetve elektronikusan tarolt

adatok megfelelé védelmérél. A Vallalkoz6 az adatokhoz torténé,illetéktelen személyek

Altali hozzaférést kételes megakaddlyozni, e kételezettsége szandékos vagy gondatlan

megsértésébél eredé karért teljes kor feleldsséggel tartozik. A Vallalkoz6 az ltala

feldolgozott adatok felhasznalasi jogat nem ruhazhatja at harmadik személyre.

9.13. Felek kijelentik, hogy a Megrendeld és — a Megrendelé megbizasabdleljaré — Vallalkoz6

az adatkezelési és vallalkozéi tevékenysége soran a fent emlitett jogszabdalyoknak, az

adatvédelmi szabalyoknak és joggyakorlatnak megfeleléen jarnak el, a hatalyos jogszabalyok,

valamint a Megrendelé Adatvédelmi Tajékoztatdjdban foglalt eldirdsait betartjak, illetve az

adatvédelemhez kapcsolédé fontosabb nemzetkézi ajanlasokat is figyelembe veszik. Felek

kijelentik, hogy a személyes adatok tdrolasa védett, korlatozott hozzaférésti kiszolgalékon

térténik, emellett a Megrendelé és a Vallalkoz6 minden sztikséges technikai és szervezési

intézkedést megtesznek az érintett adatainak elvesztése, mas célra vald felhasznalasa,

illetéktelen személy dltali megismerése, nyilvanossagra hozatala, megvaltoztatasa vagy

torlése ellen.

9.14. Felek — tobbek k6zott —

9.14.1. gondoskodnakarrdél, hogy a tarolt adatokhoz belsé rendszeren keresztill vagy

kézvetlen hozzaférés utjan kizdrdélag az arra feljogositott személyek, és kizardlag az

adatkezelés céljaval osszeftiggésben férjenek hozza,

9.14.2. gondoskodnak a felhaszndlt eszkéz6k sziikséges, rendszeres karbantartasardl,

fejlesztésérdl,

9.14.3. az adatokat tdrolé eszkézt megfelelé fizikai védelemmel ellatott zart

helyiségben helyezik el, gondoskodnak annak fizikai védelmérdélis,

9.14.4. gondoskodnak arrdl, hogy a kilénb6z6 nyilvantartasokban tarolt adatok

kézvetleniil ne legyenek ésszekapcsolhatok és az érintetthez rendelhet6k.

 



10. Egyebek

10.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a napi kapcsolattartasra munkatarsakat

jeldinek ki. A kijelélt munkatarsak:

Megrendelé részérél mtiszaki kérdésekben:

Név: Szlavecz Géza

Beosztas: informatikus

Telefon: 700/538-4678

E-mail: rendszergazda@pomaz.hu
 

Megrendelé részérél szerzédéses kérdésekben:

Név: Dr.Toth Ibolya

Beosztas: aljegyz6

Telefon: 30/626-8182

E-mail: aljegyzo@pomaz.hu

Vallalkoz6 részérél izemeltetési kérdésekben:

 

Nev: Weiler Robert

Beosztas: Fejlesztési vezeté

Telefon: +36 30 952 8984

E-mail: weiler@balinternet.hu

Vallalkoz6 részér6l szerz6déses kérdésekben:

Név: Nagy Gergely

Beosztas: Terileti értékesitési vezetd

Telefon: +36 30 280 79 28

E-mail: nagy.gergely@globomax.hu

10.2. Megrendelé tudomasul veszi, hogy a MikroDat szoftver szerz6i jogi védelem alatt all, a

jelen szerzédéssel felhasznaldi jogokat szerez. A felhasznaldi engedély sem részben, sem

egészben mas részére at nem ruhazhaté, és Megrendelé a felhaszndlasra tovabbi

engedélyeket senki részére nem adhat. Megrendelé vallalja, hogy védi Jogtulajdonosnak a

MikroDat szoftverhez fliz6d6 szerzdi jogait.  



10.3. Jelen szerzddésben foglaltaktdl eltéré megallapodasok irdsos formaban, kédlcsénés

egyetértéssel lehetségesek.

10.4. A szerzédés létrejéttének feltétele a szerzédés mindkét Fél részérél torténé aldirasa.

Szerz6d6 Felek képvisel6 jelen szerzédést elolvasds, értelmezés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyezétirtak ala. Jelen szerzédés 9 szdmozott oldalbdl és 4 oldal (1. szamu

és 2. szamu) mellékletbél all. A szerzédés 4 eredeti példdnyban kerill alairasra, amelybdl a

Megrendelét 3 példany, mig Vallalkozot 1 példanyillet meg.

Kelt:

Pomaz, 2020.juli
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1. szamu melléklet

MikroDat definiciék

e Dokumentumok

A MikroDataz alébbi —.pdf formatumu- testiileti dokumentumokat kiilénbézteti meg:

© Eléterjesztések (bizottsagi és testiileti)

Oo Mellékletek

o  Hatarozati javaslatok

©  Hatdrozatok (bizottsagi és testileti)

©  Jegyz6k6nyvek (bizottsagi és testilleti)

e {ktat6szam

o A dokumentumok a rendszerbe feltéltéskor egyedi iktatészamot kapnak, ezaltal
megvaldsithat6 az eléterjesztések, illetve a hozzdjuk kapcsolédé mellékietek, hatarozatok és
jegyz6kényvek egyedi beazonositdsa, tovabba az dsszetartoz6 dokumentumok egyiittes
lekérdezésére és megjelenitésére.

o Az iktatészamok kiosztasa mindentestileti, illetve 6nallé bizottsdgi Wlésen eldlrél kezdédik.

© Gylijtécim

Egy kategoria megadasi lehetéség, amely lehet6vé teszi az egymassal dsszetartoz6 és az SZMSZ
szerint lehet6ség szerint az Uléseken egyiitt targyaland6é eléterjesztések csoportositasat.
Az Ulések napirendjeinek dsszedllitasakor a gyGijtécimhez tartozd eléterjesztések bettivel
alabontva(a., b., c.,) jelennek meg.

e =Testiileti k6nyvtar

o Minden egyes testileti és bizottsagi Ulést egy testiileti kényvtér fog Ossze. Ebbe a
kényvtarba tartoznak az egy testileti Uléshez tartozé kiil6nb6z6 bizottsdgi Ulések. Egy
testileti konyvtarat a testilleti Ulés datuma és iddpontja hataroz meg. Egy bizottsagi iilésnél
ugyancsak az Ulés egyedi détuma és idépontja jellemzi az adott ilést. Ezaltal lehetéség van
egy napontébbtestileti, illetve bizottsagi Gilés megtartasara is.

o Amennyiben egy bizottsdgi Wléshez nem tartozik testiileti Ulés (pl. egy rendkivili bizottsdgi
uilés), akkor az 6nallé bizottsagi tilés datuma és idépontia fogja a testiileti kényvtdrat
jelenteni.

e  Felhasznal6é

A felhasznalé az a személy, akinek jogosults4ga van hasznalni a rendszert. Minden felhasznalé
egy egyedi felhasznaldi nevet, a bejelentkezéshez sziikséges jelszét, valamint egy felhasznaldi
jogosultsagot és egy jogosultsagi csoportbesorolast kap.
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e  Felhasznaldi jogosultsag

o  Rendszer adminisztrator: felhasznalék adminisztracidja, rendszer bedllitasok

o Adminisztrator: dokumentumok adminisztracidja

o Normal felhasznalé: dokumentumok lekérdezése

e Jogosultsagi csoport

A felhasznalé tevékenységéhez, beosztasdhoz beallithaté kategoria, amellyel szabalyozni lehet a

zart Ulések dokumentumainak elérését.

e Zart:Ulés

Azok az eléterjesztések és hatarozati javaslatok, illetve hozzajuk tartozé mellékletek, hatarozatok

és jegyz6konyvek, amelyeket zart Ulésen kell targyalni, egy ,,zart Ulés” megjeldlést kapnak. Ezek

megtekintésére vagy megkeresésére csak azok a felhasznalok jogosultak, akik az ennek megfelelé

jogosultsagi csoportba tartoznak.

MikroDat funkcidk

e Eldterjesztések és meghivok

oA MikroDat biztositja az eléterjesztések és ezek mellékleteinek felvitelének, beallitasanak,

tordlhetéségének és lekérdezhetdségénekteljes kord informatikai tamogatasat.

o A régzitett eldterjesztésekbél a testileti és bizottsdgi Ulések meghivdi automatikusan

generalhatoéak.

o Ameghivok napirendi sorrendje — akar az Ulésen is — barmikor megvaltoztathato.

e  Hatdrozati javaslatok, hatarozatok és jegyz6k6nyvek

A MikroDat biztositja a hatarozati javaslatok, a hatarozatok és a jegyzdkényvekfelvitelének,

beallitasanak, tordlhet6ségének és lekérdezhetdségének teljes kérd informatikai tamogatasat.

A bizottsagi és testiileti hatarozatok és jegyz6k6nyvek kUlén menUpontban lekérdezheték.

e Testiileti forgatokényv

o A MikroDatban megvaldésul a képviseld-testileti Ulések forgatodkényvének elektronikus

elkészitése.

o A forgatékonyv tartalmazza a polgarmester (az Ulést levezeté elndk) altal dsszeallitott

napirendi javaslatot ugy, hogy kilén feltiintetésre keriinek a levételre és a felvételre

javasolt napirendek, valamint egy adott napirendhez meghivand6 vendégek nevei.

o Minden egyes napirendnél elérhetévé valnak az eredeti eléterjesztéshez tartozé mellékletek,

bizottsagi hatdrozatok és jegyzékényvek, illetve a napirendhez tartozd hatarozati

javaslatokon tul a képviselék altal hozzafdizott megjegyzések.
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e Keresés

A MikroDat rendszer része egy szabadszavas keresési funkcid. A keresést kévetden a

felhasznalénak lehet6sége van a tovabbi sztirésre tipus, datum és az eldterjesztés neve szerint.

e Megjegyzések

o  MikroDat rendszerben a felhasznalonak lehetésége van egy adott dokumentumhoz egyrészt

sajat megjegyzést hozzaftizni, masrészt masok ide vonatkozé megjegyzéseit elolvasni.

o A felhasznalo mindegyik lekérdezési funkciénal hozzaférhet a dokumentumhoz tartoz6o sajat

megjegyzéseihez.

o A rendszerbe felvitt megjegyzések jogosultsdgi csoportokhoz rendelhetdk (pl. testiilet,

frakciok, bizottsagok), ezaltal a megjegyzést irdé felhasznal6 kijelélheti azokat a csoportokat,

akik szintén lathatjak az adott megjegyzést.

e Ertesitések, tizenetkiildés

o A MikroDat rendszerbe valé sikeres bejelentkezést kévetéen a fédoldalon mindig

feltiintetésre keriil a felhasznalo utols6 bejelentkezése éta a MikroDat rendszerbefeltdltott

vagy modositott eldterjesztések és mellékletek listaja.

o Az adminisztratornak lehetésége van arra, hogy a feltdltést k6vet6en a MikroDat rendszer

automatikusan egy e-mailt kildjén ki az daltala kijelélt csoportok tagjai (pl. képvisel6k,

bizottsdgok, stb.) részére.

e  Hatdrozatok végrehajtasa

Hatarozatok végrehajtasa- lejart hataridejii hatarozatok figyelése, ahol a képviselé-testiilet tagjai

folyamatosan nyomon kévethetik egy testileti hatarozat végrehajtasdnak kiilénb6z6 4llapotait,

torténéseit.

e _Lakossagi tajékoztatas

A MikroDat rendszer alkalmas arra, hogy az Gnkormdanyzat hivatalos honlapjan a lakossdg

szamarais elérhet6vé valjanak a testleti munka nyilvanos dokumentumai. [gy megjelenithetdék:

oO a bizottsdgi és testiileti tlések meghivdi, a targyalandé eléterjesztések, illetve azok

mellékletei

o abizottsagi és testileti Ulések hatarozatai és jegyz6kényvei

o. atestileti ilés forgatdkonyve

o  keresés a MikroDat dokumentumaiban

A honlapalkalmassagat Megrendeld biztositja.
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Telepiilési Onkormanyzati K6nyvtar — TOK funkcidk

Dokumentumok

A TOK alkalmazds alkalmas az Onkormdanyzati képviselé-testiileti Ulések eldterjesztéseinek és

mellékleteinek a feldolgozdsdra és workflow szerti kezelésére. Lehetséges dokumentum formatumok:

DOC, DOCX,XLS, XLSX és PDF.

Igény szerint bedllithaté az OpenOffice formatumok elfogadasa is, mint az ODT, ODS.

Felhasznalok, jogosultsagok

A TOK rendszerét csak az arra jogosult felhasznalék hasznalhatjak. Enhez sziikség van egy felhasznaloi

regisztraciora, ahol minden felhasznalé egy egyedi felhasznaldi nevet, a bejelentkezéshez szkséges

jelszot, valamint egy jogosultsdgi csoportbesorolast kap. A jogosultsagi csoport dénti el, hogy a

regisztralt felhaszndl6 a TOK rendszeren beliil milyen jogosultsdggal rendelkezik. igy

megkiilénbéztetjiik a normal”, a ,,vezetdi”, a ,szupervezetdi” és az ,, adminisztratori” csoportokat.

e A,normal” jogosultsdggal (pl. irodak dolgozoi, referensek) kizardlag lekérdezési és

megtekintési jog jar a csoportba tartoz6 felhasznal6k szamara.

e A,vezetdi” jogosultsaggal rendelkez6 felhasznalo (pl. aljegyz6, alpolgarmester, pénziigyi

vezetd) egyrészrél jogosult minden, a rendszerbefelvitt dokumentumot megtekinteni,

masrészr6l ezeken statuszat allitani (elfogadva, nincs elfogadva), illetve ahhoz megjegyzést

fiizni.

e A,szupervezet6o”olyan ,,vezetdi” jogosultsaggal rendelkez6 felhasznal6 (pl. polgarmester,

jegyz6), akinek lehet6sége van a statuszokat a tobbi vezetétdl fuggetlentl véglegesen

beallitani.

e Az,adminisztrator” csoportba tartoz6 felhasznalo (pl. szervezési iroda dolgozdja) a lekérdezési

és olvasasi jogosultsagon tul létrehozhat, modosithat és térdlhet k6nyvtarakat (elektronikus

mappak és aktak). Tovabba feltdlthet, mddosithat vagy tordélhet dokumentumokat a

rendszerben. Jogosult a felvitt dokumentumoknal a tulajdonsagokat beallitani (dokumentum

cime, felelése, datuma, stb.}, és ezekhez a vezet6ket hozzarendelni.

Elektronikus mappak és aktak

Az elektronikus mappa és akta strukturdval lehetéség van a dokumentumok gylijtésére,

csoportositasara. Egy mappa (legfelsébb szint) tébb aktat (kézéps6 szint) is tartalmazhat, egy akta

pedig tébb dokumentumot(legals6 szint), illetve a mappa is tartalmazhat kézvetlenil dokumentumot.

Példaul, ha egy képviseld-testilleti Ulés eléterjesztéseit visszUk fel a TOK rendszerbe, akkor a testiileti

Ulés iddpontja alapjan létrehozhatunk egy mappat és az ezenaz tilésen targyalando eldéterjesztésekbdl

lehet képezni az aktakat. Ezekbe az aktaban lehet feltélteni az adott eldterjesztés dokumentumait,

mint az eldterjesztés és a hozza tartozé mellékiet dokumentumok.

Aktak és dokumentumoktulajdonsagai

Az aktak és dokumentumok tulajdonsagait az ,adminisztratornak” kell megadni az akta létrehozasa,

illetve a dokumentumokfeltdltése utan.

KdtelezGen kitéltend6 értékek:

e Akta vagy dokumentum cime
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e Akta vagy dokumentum eléterjesztdje

e Akta vagy dokumentum tipusa (pl. testiileti eléterjesztés, testiileti eléterjesztés melléklete)

e Feltdltés ddtuma és a feltoité adminisztrator felhasznalé neve (automatikus)

e Azakta tartalma lathaté legyen a ,,vezetdk” szamara

e Adokumentum attéltheté legyen a MikroDat-ba

Statusz cimke

Statusz cimkét csak az ,adminisztrator” altal kijelélt ,vezeték” Allithatnak egy aktan vagy

dokumentumon.Egy akta vagy dokumentum mindig annyi statusz cimkével rendelkezik, amennyit az

,yadminisztrator” kijeldlt. Egy akta statuszanak dllftasakor a benne [év6 dokumentumok automatikusan

megkapjak a médositott statusz cimkét. Egy statusz cimke a kévetkezé értékeket veheti fel:

e uj (az akta létrehozasa, vagy dokumentum feltéltése utdni allapot)

e levéve (haa ,,szupervezet6” levételre, azaz nem targyalandénak minésiti az aktat,

dokumentumot)

e elfogadott (haa ,,vezetd” jovahagyja az aktat, dokumentumot)

e javitasra vissza (ha a ,,vezet6” nem hagyja jova, azaz elutasitja az aktat vagy dokumentumot)

e méddositott (a dokumentum,illetve az aktaban lévé6 dokumentum médositvalett)

e kész (haa ,szupervezet6” jovahagyja az aktat, dokumentumot,és lezarja a statuszallitast)
so”

e felhasznalva (az aktaban lévé dokumentumokfel lettek hasznalva a MikroDat rendszerben)

Megjegyzések

A TOK rendszerbe bejelentkezett ,vezetdi” jogosultsdggal rendelkezé felhaszndlénak lehetésége van

egy adott aktahoz vagy dokumentumhoz egyrészt sajat megjegyzést hozzafiizni, masrészt mdsok ide

vonatkoz6 megjegyzéseit elolvasni. Egy dokumentumhozfelvitt megjegyzés lathatd az ét tartalmazd

aktan is.

A megijegyzések megjelenitésekor mindig lathaté, hogy ki és mikor irta a megjegyzést. Egy adott

aktanal vagy dokumentumnal a megjegyzés irdsdnak datuma szerint rendezve jelennek meg a

megjegyzések.

Keresés

A TOK rendszernek része egy szabadszavas és tematikus (részletes) keresési funkcid, amely a

rendszerbe felvitt dokumentumokban és megjegyzésekben keres. A tematikus kereséssel lehet6ség

van céliranyosan, pl. a dokumentum tipusa, cime,felelése,illetve ddtumintervalluma alapjan keresni.

A TOKés a MikroDat kapcsolata

Az ,adminisztratornak” azokat a dokumentumokat, amelyeknek statusz cimkéje minden kijeldlt

»vezet6”altal ,,elfogadott” vagy egy ,szupervezetd” altal ,,kész” allapotra lett dllitva, lehet6sége van

attdéltenie a MikroDat rendszerbe. A MS Office dokumentumok automatikusan PDF tipusura

konvertalddnak (a MikroDat csak PDF-eket hasznal). Attdéltéskor a TOK-nél megadott tulajdonsdgok

(cim, feleldés, tious) beirodnak a MikroDat-bais.

14  


