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Községi Önkormányzat
Tárgy: Ajánlat a közadat keresőhöz történő, kötelező csatlakozásról, karbantartásról
Tisztelt Jegyző!
Partnerünkként engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt az alábbi közzétételi kötelezettségről, továbbá
ismertessük Önnel a kivitelezésre vonatkozó ajánlatunkat.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 19.§
értelmében, a közfeladatot ellátó intézmények kötelesek elősegíteni a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását. Az Országgyűlés által 2005. július 4. napján elfogadott, az elektronikus
információszabadságról szóló 2005. évi XC. Törvény értelmében e kötelezettségüknek díjmentesen,
elektronikus formában, honlapon is eleget kell tenniük, oly módon, hogy ez ne igényelje az érdeklődő
állampolgárok személyazonosítását, illetve mentesüljenek az adatigénylési eljárás sokszor nehézkes
folyamatai alól.
Ennek érdekében az intézmények kötelessége egyrészről a közérdekű adatok és dokumentumok közzététele a
világhálón, valamint a nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatok összeállítása és rendelkezésre bocsátása az
egységes közadat kereső rendszer számára. (2005. évi XC. Törvény 7-8. §)
A közadatkeresőhöz valamennyi jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szervnek csatlakoznia kell
2008. július 1-jétől, nem elegendő az, hogy a saját honlapon közzéteszik a közadatokat.
Dr. Estefán Géza, Egri Címzetes főjegyző ajánlásával kivitelezzük a 2008. július 1-től kötelező közadat
keresőhöz történő csatlakozást és jogszabályi előírásoknak megfelelő közadat publikálást.
Ajánlatunk közadat keresőhöz történő csatlakozás kivitelezésére:
- Közvetlen támogatás a Közadattár rendszerhez történő regisztrációban
- PHP OAI szerverhez adatbázis létrehozás, konfigurálás
- PHP OAI szerver telepítés és szerver beállítás
- Közadat.hu oldalról konfigurációs állományok létrehozása
- OAIME kliens telepítése, konfigurálása
- Alapadatok feltöltése, sablonok létrehozása
- Weboldal bővítés és módosítás a közzétételi kötelezettségnek jogszabályban szabályozott formájára
Az kivitelezésre a szükséges tartalmi anyagok kézhezvételétől számítva 30 nap határidőt vállalunk. Bízunk
benne, hogy az ajánlat elnyeri a tetszését, várjuk mielőbbi megrendelését.
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