
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 10. 19.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  EredményTérkép  elkészítésére  vonatkozó  vállalkozási
szerződés megkötésére

El  őadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: Kapitány Gergely, a K&K Produkció Bt. vezető tisztségviselője
Véleményez  ő bizottságok:.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 17.
pénzügyi bizottság 2017. 10. 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 17.

A napirendi  pont rövid tartalma: A vállalkozási  szerződés alapján elkészített,  webes
felületen  elérhető  térkép  a  városban  elvégzett  fejlesztéseket  egyszerűen,  átláthatóan,
könnyen értelmezhetően mutatja meg.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: 26090-2/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2017. 10. Ellenőrzés dátuma: 2017. 10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a Dunaújvárosi EredményTérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés

megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

A projekt  lényege,  hogy  egy  alapvetően  térkép-alapú,  interaktív  weboldalon  keresztül
vizuálisan  is  egyértelműen  láthatóvá  lehessen  tenni  mindazokat  a  fejlesztéseket,
projekteket, „ügyeket” és eredményeket, amelyeket Dunaújváros elért vagy el fog érni.

A folyamatosan frissülő, térben is jól látható, fotókkal és nagyon rövid, egyértelmű, pozitív
kísérő szövegekkel kiegészített, látványos weboldal egyértelműen megmutatja, mi az, ami
városunkban történt az elmúlt időszakban és mi az, ami történni fog. Tehát, ha valaki azt a
kérdést tenné fel, hogy „mi történt az elmúlt években Dunaújvárosban?”, akkor ezen a
térképen  könnyen,  érthetően,  egyértelműen  és  egyszerre  látszik  a  válasz.  A térkép
„Számláló”  menüpontjában  az  összes,  projektekre,  fejlesztésre  fordított  összes
költség/összeg  is  szerepel.  Vagyis  a  felhasználó  egyetlen,  szépen  megtervezett  és
megszerkesztett számot lát, amely folyamatosan növekedhet. 

Bármi a térképre kerülhet, ami valamilyen szempontból fontos és releváns lehet. A térkép
ugyanis  nagyítható,  így  egy-egy  utcában  akár  20-30  információ  is  megjeleníthető.  A
térképre  kerülhetnek  az  önkormányzati  képviselők  keretéből  és  körzetében  elvégzett
munkák is (a járdaépítéstől, a játszótér felújításon keresztül bármi).

A térkép színes ikonokat, piktogrammokat tartalmaz, amelyek más-más típusú projektet
jelölnek majd (sport, szórakozás, közösségi, turisztikai, energetikai, infrastrukturális, stb.).
Egy-egy ilyen piktogrammra kattintva nyílik fel egy kis ablak, amelyben látható egy fotó és
1-2 sor szöveg, leírás az adott projektről, egy összeg (bruttóban), hogy mennyibe került és
az  év,  amikor  elkészült.  Az  admin  felület  kényelmes,  könnyen  kezelhető,  így  bárki,
mindenféle  különösebb  előképzettség  nélkül,  azonnal  használhatja  és  töltheti  fel  az
adatokat, információkat, fotókat.

Igény esetén lehetőség van arra is, hogy minden egyes „sikernek”, ami a térképre került
legyen egy önálló  aloldala is,  ahol  részletesebben (max.  1500 karakterben)  is  ki  lehet
fejteni az adott eredményt.

Mivel a térkép interaktív és web-alapú, bármilyen más honlapba – így az önkormányzat
hivatalos  honlapjába  is  –  könnyen  beágyazható  és  láthatóvá,  elérhetővé  tehető,  így
elméletileg nincs szükség önálló weboldalra. 

A weboldalnak semmiféle fenntartási költsége nincs a szerver-díjon kívül, amennyiben ez
– mint az önkormányzat honlapja esetében – már rendelkezésre áll,  akkor annyi  sem.
Tárhelyet nem igényel, tehát nem kell hozzá speciális szerver, vagy háttértár.

A térképnek csak egyszeri kialakítási költsége van, utána folyamatosan bővíthető.

Az országban jelenleg kizárólag Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik a
fejlesztéseket bemutató web-alapú térképpel (pecs2020.pecs.hu).

A pécsi  eredménytérkép  kitalálója  és  elkészítője,  a  K&K  Produkció  Bt.  (7626  Pécs,
Felsővámház u. 42.) megküldte a térkép elkészítését megalapozó vállalkozási szerződés
tervezetét (a határozati javaslat melléklete). Tekintettel arra, hogy a tervezett térképet más



gazdálkodó szervezet  nem tudja elkészíteni  (a  szerzői  jog védelme alatt  áll),  ezért  az
előkészítő azt javasolja, hogy más gazdálkodó szervezetet az önkormányzat ne vonjon be
az elkészítés folyamatába.

A  térkép  elkészítésének  vállalkozói  díja  3  millió  Ft.  A  vállalkozói  díj  a  2017.  évi
önkormányzati  költségvetésben  nem  szerepel,  ezért  a  vállalkozási  szerződés
megkötésének  támogatása  esetén  a  vállalkozói  díj  biztosítására  forrást  is  szükséges
biztosítani.

Az előterjesztést rendkívüli ülésén megtárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi bizottság. A bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

…./2017. (X.19.)   határozata
a Dunaújvárosi EredményTérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés

megkötésére

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja,  hogy  a  város  területén
végrehajtott fejlesztések egyszerű, átlátható, könnyen értelmezhető web-alapú térképen
(Dunaújvárosi  EredményTérkép)  kerüljenek  megjelenítésre,  amely  térképet
hozzáférhetővé tesz az önkormányzat honlapján.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.
pontban meghatározott cél megvalósításához szükséges, a határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződés aláírására, felkéri továbbá, hogy elkészülte után gondoskodjon a
Dunaújvárosi EredményTérkép önkormányzati honlapon történő elhelyezéséről, valamint
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a
pénzügyi teljesítésről.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője
       a személyügyi és működtetési osztály vezetője
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a vállalkozási szerződés aláírására: 2017. október 29.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújvárosi
EredményTérkép elkészítésére bruttó 3.000.000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat
2017.  évi  költségvetése  5.b  melléklet  24.3.  Intézményi  tartalék  sorról  történő
átcsoportosítás útján a költségvetés 5. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb
kiadásai feladat: dologi kiadások kiemelt előirányzat sora terhére.



4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy a  3.  pontban
foglaltakat a 2017. évi költségvetés rendelet soron következő módosítása során vegye
figyelembe.

Felelős:  - a költségvetés módosításáért:
       a jegyző
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. október 19.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság
elnöke

Pintér Attila s.k.

a pénzügyi bizottság

elnöke
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