ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
soron következő ülésére

Tárgy:

Dörgicse település saját honlapjának (www.dorgicse.hu) teljes megújítása.

Előterjesztő:

Deák Attila képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Településünk honlapja mind arculatában, mind funkciójában elmarad a mai kor által támasztott
kívánalmaktól és a mai kor nyújtotta lehetőségektől.
Az új honlappal biztosítható:
- a település lakóinak és a település iránt érdeklődők folyamatos és széleskörű
tájékoztatása;
- az önkormányzat átlátható működésének és tájékoztatási kötelezettségének pontos és
gyors biztosítása, az évek óta fennálló törvényi mulasztásának megszűntetése;
o

-

-

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

a közérdekű adatok elektronikus úton bárki számára folyamatosan és díjmentesen
hozzáférhetővé tétele személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül;
a hivatallal ügyfélkapcsolatba kerülő magánszemélyek (pl. lakók, ingatlan tulajdonosok)
és vállalkozások ügyintézésének megkönnyítése – ezzel együtt a hivatali dolgozók
tehermentesítése, munkájuk könnyítése;
a településünk iránt érdeklődők figyelmének felkeltése, turisztikai vonzerő növelése.

Egy ilyen szintű és színvonalú honlap létrehozás és folyamatos karbantartása, fejlesztése kb.
200-300.000 forint egyszeri és kb. 20-40.000 forint havi költség vonzatú. A fejlesztés és a
folyamatos karbantartás helyi erőforrásból megoldható.
A fenti célok és szempontok szemelőtt tartásával ez év májusában magán kezdeményezésre
készült el a http://dorgicse.info.hu honlap, amely teljes egészében alkalmas a település
jelenlegi honlapjának kiváltására. Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület a fent vázolt
megoldás mellett dönt, a döntés az önkormányzat jelenlegi és jövőbeni anyagi helyzetét nem
befolyásolja, mivel az említett költségeket a településnek nem kell megtérítenie. Én, illetve az
általam képviselt vállalkozás az elkészített honlap korlátozás nélküli használati jogát átengedem
és gondoskodom a tartalom folyamatos feltöltéséről, aktualizálásáról. Amennyiben más módon
kívánja a testület a honlap megújítását megoldani, végleges döntés csak előzetes ajánlatok
bekérése után hozható.
A lakosság és település iránt érdeklődők megfelelő és magas szintű tájékoztatása céljából a
honlap teljes megújítása indokolt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat
meghozatalára.
Dörgicse, 2010. október 15.
Tisztelettel:
Deák Attila
képviselő

1. számú melléklet

2. számú melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2010. (.....) számú határozat
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. (...)-i
ülésén a település honlapjának (www.dorgicse.hu) teljes
megújítása mellett döntött. Egyben elfogadja a dorgicse.info.hu
honlap készítőinek felajánlását, amely szerint a már kész és
működő honlap térítésmentesen az önkormányzat használatába
kerül, valamint azt hogy a honlap folyamatos karbantartását és
fejlesztését Deák Attila szintén térítésmentesen biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2010. november 15.
Deák Attila képviselő
Kis-Pál Miklós polgármester

