
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.
Javaslat  DTV-archívum  technikai  fogadásának  pénzügyi  előkészítésére  -  a  József  Attila
Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatára

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

pénzügyi bizottság elnöke            
Előkészítő: Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott:      Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.10.10.
pénzügyi bizottság 2017.10.10.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11.
A napirendi pont rövid tartalma:  A Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának digitalizálása
folyamatban van, ez év őszére várhatóan lezárul.  A Könyvtár kérése arra vonatkozik,  hogy az
intézmény  technikailag  alkalmas  legyen  az  archívum  fogadására,  kezelésére.  Kéri,  hogy  az
intézmény  2018.  évi  költségvetésébe  az  önkormányzat  3  M  Ft-ot  tervezzen  be  beruházási
előirányzatként, az előterjesztésben 2,5 M Ft előirányzatot javaslunk.

A  napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 26319-2/2017.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2017. október 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: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017.10. 04. Ellenőrzés dátuma: 2017.10. 05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

a DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítésére - a József Attila Könyvtár   
2018. évi  beruházási előirányzatára

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  643/2016.  (X.20.)  határozata  alapján  (1.  számú

melléklet)   a  József  Attila  Könyvtárban (a  továbbiakban:  Könyvtár)  őrzött  Dunaújvárosi  Városi

Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálása folyamatban van, ősz végére várhatóan lezárul.

A digitalizálást Doboviczki Attila Tamás (székhelye: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 15/a) végzi. 

A digitalizálás eredményeképp a Könyvtár 3 adathordozót vett át Doboviczki Attila Tamástól: 

MAXTOR 1 (1,81 TB, 415 db fájl) MAXTOR 2 (1,1 TB 262 db fájl) WD 2,5” MP4 TB HDD (3,15
TB/1298 fájl) (Összes időtartam: 5 890 óra 38 perc 4 sec)

Az átvételről feljegyzés készült, az alábbi megjegyzésekkel:

1. A könyvtár szervere az anyagok fogadására jelen állapotában nem alkalmas.
2. Az adathordozókon lévő feldolgozott adattartalmat sem mennyiségileg, sem minőségileg 

nem vizsgálták. 
3. Az adattárolón lévő anyagok adattartalmáért, biztonságáért a Könyvtár nem felel, sérülés 

esetén helyreállításáért átadó felel.

Ahhoz, hogy a könyvtár fogadni tudja a DTV-archívum digitalizált anyagát, az alábbi infrastruktúra
kiépítése szükséges (2015-ben ezt már jelezte a Könyvtár):

Számítógépes rendszer kialakítása a könyvtárban, amely alkalmas:

a) a digitalizált tartalmak tárolására

b) helytörténeti adatbázisunk továbbfejlesztése, mely lehetővé teszi a tartalmi feltárást és a

kereshetőséget

c) komplex mentési rendszer kialakítása (védelem biztosítása elemi kár, szándékos vagy

vétlen károkozás; zsaroló vírusok ellen)

A kialakítandó rendszer összetevői: 

1) hálózati infrastruktúrával rendelkezünk  (bővítést, kiépítést nem igényel)

2) nagy  mennyiségű  digitalizált  tartalom  (kb.  20-30  TB)   tárolására  alkalmas  hálózati

adattároló eszköz

3) mentőrendszer

4) helytörténeti adatbázis szoftveres fejlesztése

Előny:

 on-line szolgáltatás: korszerű, több ember számára azonos időben elérhetővé tesz egy-egy

digitális tartalmat

 a digitális tartalmak tárolása nem igényel külön helyet
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 a  mentőrendszer  lehetővé  teszi,  hogy  kis  tárolási  térfogatot  igénylő  eszközön

biztonságosan (pl. a könyvtár  fali páncélszekrényében) elhelyezhető, így egy esetleges

tűz-, vízkár esetén nem sérül, visszaállítható a rendszer

 a beszerzett eszközök a könyvtár vagyonát növelik

 lehetővé válik új szolgáltatás bevezetése

 a  tároló  eszközön  a  városhoz  köthető  egyéb  digitális  tartalmak  is  elhelyezhetőek  (pl.

iskolák, intézmények stb. anyagai), feltárhatók, szolgáltathatók, a rendszer egyfajta városi

digitális archívumként működhetne

 költségcsökkentés, mert a könyvtárban keletkező adattartalmak mentése a jövőben további

informatikai fejlesztést nem igényel”

A fent  említett  beruházás  hiányában  az  átvett  anyagok  átnézését,  biztonságos  megőrzését  a

Könyvtár nem tudja biztosítani.

A  technikai-informatikai  háttérrendszer  kialakítása  a  biztonsági  mentés,  tárolás,  feldolgozás

előkészítése  3 millió forintot igényelne, a Könyvtár a 2018. évi költségvetésében kéri beruházási

keret létrehozását. (2.számú melléklet) 

Ez  a  technikai  alap  és  megfelelő  munkaerő  biztosítása  szükséges  a  program  következő,
legmunkaigényesebb  részéhez  -  a  feldolgozás  munkafolyamatához.  Az  önkormányzat  anyagi
helyzetére tekintettel 2,5 M Ft beépítését javasoljuk.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az október 10-ei ülésén tárgyalta
és  egyhangú,  7  igen  szavazattal,  a  pénzügyi  bizottság  az  október  10-ei  ülésén  5  igen,  a
gazdasági és területfejlesztési bizottság október 11-én 6 igen szavazattal támogatta a határozati
javaslatot

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (X.19.)  határozata

a DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítéséről - a József Attila Könyvtár 
2018. évi beruházási előirányzatáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a József
Attila Könyvtár részére a 2018. évi költségvetési rendeletébe 2.500.000,- Ft beruházási kiadást
épít  be  azért,  hogy  a  Könyvtár  a  DTV-archívum  technikai  fogadására  alkalmas  legyen.  Az

intézmény ezt az összeget elkülönítetten köteles kezelni, és felhasználásáról 2018. június 15-éig

köteles  szakmai  beszámolót  és  pénzügyi  összesítést  küldeni  a  polgármesternek,  ami  az

önkormányzat  SZMSZ-ében  a  támogatások  elszámolására  vonatkozó  eljárásrend  szerint  kerül

elfogadásra.

           Felelős:      a határozat közléséért: 
                            - a polgármester
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                              a határozat közlésében való közreműködésért:
                            - a humán szolgáltatási osztály vezetője
                              a határozat végrehajtásáért: 
                            - a József Attila Könyvtár igazgatója
         Határidő:    a határozat közlésére 2017. november 3.
                            a határozat végrehajtására: 2018. június 15.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

elhatározottakat a 2018. évi költségvetési előkészítése során vegye figyelembe. 

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

        Határidő:      a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2017. október 19.
                 

                  Izsák Máté sk.                                                    Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális        a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

        Pintér Attila sk.       
              a pénzügyi bizottság      

                      elnöke                          
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