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Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzata hivatalos honlapja megújítása kapcsán ez év nyarán árajánlatkérés
keretében indult el egy több hónapos előkészítő munka. Ezt a munkát egyrészt a honlapra
vonatkozó jogszabályi keretek módosítása, és ezzel együtt az újabb adatok, tájékoztatók,
összefoglalók megjelentetése, másrészt - ezzel szoros összefüggésben – a megnövekedett
adatfeltöltés miatti struktúra-váltás, szerkezet-módosulás tette szükségessé.
Tartalmában egy megújult, kiegészített, kinézetében, arculatában, szerkezetében pedig egy
átláthatóbb, informatívabb honlap megalkotása, elérése volt a cél, és fontos megjegyezni azt is,
hogy egy stabilabb szerverkörnyezet kialakítása is elérhetővé válik.
Az új honlap tartalommal való feltöltése az állandóan változó jogszabályi környezet miatt egy
folyamatos aktualizáló munkát jelent, sőt az utóbbi időben több esetben is a megnövekedett
közérdekű adatigénylés megnövekedett kapacitást is igényelt a hivatal részéről az adatfeltöltés
során.
Az új honlap elkészítése során feladat volt természetesen a jelenlegi honlapról való régebbi tartalom
beépítése, migrálása is. Az új honlap készítésével párhuzamosan a nyári hónapokban már kettős
volt részben ez az adatfeltöltő munka, hiszen egyrészt még a jelenlegi honlapra is kerültek adatok,
másrészt viszont már az új struktúrának megfelelően kell beépíteni az adatokat az új honlapba is.
Ez, továbbá az egyes adatvédelmi előírások miatti zárt üléses határozatok anonimizálási folyamata
okozta azt, hogy a jelenlegi honlap átmenetileg nem teljeskörűen tartalmazott minden információt.
A Kormányhivatal részéről ebben az időszakban kapott az Önkormányzat felhívást arra
vonatkozóan, hogy október hónap folyamán a honlapon teljeskörűen szerepeljenek az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Info tv.) 1. sz. mellékletében szereplő meghatározott tartalmak.
Ezek az adatok eddig is rendelkezésre álltak, ezt követően már az új honlapon lesznek elérhetőek,
de természetesen amíg a régi honlap üzemel, addig ott is megtalálhatóak lesznek.
Az új honlap szeptember hónapban gyakorlatilag elkészült, a cél az, hogy mielőbb a tartalmi
feltöltés is teljeskörűen megvalósuljon, így október hónapban élesítésre kerüljön az új rendszer.
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2021. szeptember 23.
Herczeg Zsolt
polgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2021.(IX.30.) képviselő-testületi határozata
Mezőtúr Város Önkormányzatának honlapjáról szóló döntés meghozataláról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 134. § (1) bekezdés alapján – az alábbi határozatot
hozza:
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Főosztály felhívásával összhangban
felhatalmazza a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Mezőtúr Város
Önkormányzatának új honlapján gondoskodjon az Info tv. 1. sz. melléklete szerinti adatok
teljeskörű elérhetőségéről, és az ezzel összefüggő szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: 2021.október 4.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály
A képviselő-testület határozatról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
6. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Mezőtúr, 2021. szeptember 30.
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