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Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a 
népjóléti rendszer beszerzése 
tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület által 2006. évben megalkotott 29/2006. (VI. 16.) számú a szociális 
ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 
rendeletében biztosítani kívánta a szociális juttatás közüzemi számlára, valamint bankkártyára 
történő utalásának lehetőségét. 

E célok biztosítása érdekében 2006. november 15. és december 10-e között több népjóléti 
rendszert megnéztünk. A bevezetésük ügyében a szállítókkal tárgyalásokat folytattunk. 

A bevezetés tervezett időpontja 2007. január 1-je lett volna. 

Az új népjóléti rendszer bevezetésével a frissen megválasztott képviselő-testület 
frakcióvezetői nem értettek egyet, emiatt annak testületi tárgyalására sem került sor. 

A képviselő-testület által 2007. októberében elfogadott informatikai koncepció a népjóléti 
rendszer cseréjét javasolta, a koncepció elfogadásakor a képviselő-testület a bevezetésre 
javasolt rendszereket további külön döntés alapján kívánta megpályáztatni. 

Az iktató-iratkezelő rendszer bevezetésével kapcsolatban a képviselő-testület több 
alkalommal kinyilvánította azon véleményét, hogy további új informatikai rendszer 
bevezetésére csak az iratkezelő rendszer bevezetését követően kerülhet sor. 

A pályázat alapján szállítandó iratkezelő rendszer minden olyan dokumentációja elérhető, 
amely más funkcionálisan hozzákapcsolódó rendszerkövetelmény specifikációjában 
szerepeltethető, emiatt a testület által 2008. évben bevezetendőként megfogalmazott népjóléti, 
építéshatósági, pénzügyi, elektronikus ügyintézési rendszer pályázata kiírhatóvá vált. 

2008 nyarán ismételten megfogalmazódott a közüzemi szolgáltatóhoz utalás igénye, emiatt 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi költségvetésben biztosított 5 
millió forint fedezetig írjon ki beszerzési pályázatot egy népjóléti rendszerre. 

A népjóléti rendszer bevezetését 2009. január l-jétől tervezzük. 
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Amennyiben a bevezetendő új pénzügyi rendszer a hozzá kapcsolódó szakági rendszerektől 
nagyon speciális módon venné át az adatokat, amely adatátadást a jelenleg bevezetendő 
rendszer csak jelentős többletköltséggel tud megvalósítani, a pénzügyi rendszer bevezetését 
követően ismételt népjóléti rendszer cserére kerülhet sor. 

A népjóléti rendszerrel kapcsolatos elvárások: 
• támogassa az ügyintézők munkáját, a jegyzői, képviselő-testületi hatáskörben intézett, 

előkészített ügyekben, 
• benne vezethetőek legyenek a szükséges nyilvántartások, 
• támogassa a kapcsolatot a Novell Professzionális Magyarország Kft. által szállított 

Professziónál Zrt. licenc tulajdonos által készített szoftverrel, többek között: 
érkeztetési adatok átadása, átvétele, 
postázási adatok átadása, átvétele, 
ügyintézés dokumentumainak becsatolási lehetőségét biztosítsa, 
iktatószám kérése, 
hatósági statisztikai adatok vezetése, 
ügyintézés nyomon követése, 
ügyirat állapotának figyelemmel kísérése. 

• valósítson meg kapcsolatot az analitikus nyilvántartás vezetését szolgáló pénzügyi 
rendszerrel - a jelenleg használt K&K Mérnöki Iroda szoftverével, a folyamatban lévő 
AROP pályázat keretében megvalósuló, illetve bevezetendő új pénzügyi rendszerrel is 
tudjon kommunikálni. Az új pénzügyi rendszer az önkormányzati szférában használt 
nagy pénzügyi rendszerek egyike lesz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

H A T A R O Z A T I J A V A S L A T : 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi 
költségvetés 12. számú mellékletében a felhalmozási feladatok között biztosított 5 
millió forint terhére beszerzési pályázatot ír ki egy népjóléti rendszerre. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Előkészítés végrehajtásáért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető 

Budapest, 2008. szeptember 5. 

Sövegjártó Ferenc 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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