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Rogán Antal (Fidesz) országgyűlési képviselő
„Versenyképes GVOP pályázatok" című írásos kérdésére

Tiszteit Képviselő Úr!

Az Országgyűlés Házszabálya 91 . § (2) bekezdésében foglaltak szerint az informatikai és hírközlési
miniszterhez intézett kérdésére az alábbi választ adom .

A hazai önkormányzati rendszerek alapvető jellemzője még ma is a szigetszerűség és az eltérő színvonalú
részleges megoldások jelenléte, ezért a GVOP 4 .3 .1 . pályázat kiírásának egyik fő célkitűzése éppen az elektronikus
önkormányzati rendszerek integrálásának, összehangolásának elősegítése volt .
A GVOP 4.3 .1 . pályázat kiírásánál az általános szakmai szempontok mellett a magyar közigazgatási reform várható
eredményei, az e-Europe e-közigazgatási ajánlásainak önkormányzati szakigazgatást érintő elemei, illetve a Magyar
Információs Társadalom Stratégia Önkormányzati Ágazati Informatikai Részstratégiája szerepeltek .

A GVOP 4 .3 .1 . pályázat az első olyan támogatási eszközrendszer, amellyel az európai uniós és a hazai elektronikus
önkormányzat fejlesztését tartalmazó stratégiák valóban szakmai, azaz nemcsak IKT (Infokommunikációs
Technológia), hanem e-közigazgatási ajánlásait is meg lehet valósítani .

A pályázatok szakmai értékelése és bírálata során prioritást jelentő szempont volt, hogy a tervezett „önkormányzati
rendszerek" fejlesztési környezete valamennyi pályázónál alkalmas-e a műszaki innováció eredményeinek
továbbfejlesztésére . Mivel a GVOP 4.3 .1 . pályázatokban leírt, tervezett műszaki fejlesztések technikai
megvalósításának részletei a későbbi közbeszerzési eljárások során kerülnek pontosításra, ezért a fejlesztési
környezet vizsgálata a pályázatok értékelésének folyamatában a követelmény-rendszerek vizsgálatának szintjén
készült el .

A pályázók többsége - a kiírásnak megfelelően - olyan moduláris felépítésű műszaki rendszertervet készített, amely
egy átgondolt fejlesztési stratégiával folyamatosan bővíthető, illetve szolgáltatási színvonala növelhető . A
megvalósításra 2 év áll a támogatott pályázók rendelkezésére, és további 5 évig kell működtetnie a létrehozott
rendszert. Ennek megfelelően a megvalósítás a monitoring folyamatba épített ellenőrzések, illetve az
utóellenőrzések eredményeképpen kerülnek értékelésre . A támogatott pályázók jelenlegi szoftver-környezetének
dokumentáltsága megfelelő, hiszen ez, mint a pályázat része a szakmai értékelés és a bírálás tárgyát is jelenti .
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Mivel a GVOP 4 .3.1, pályázat kedvezményezettjei települési önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások,
ezért a támogatott pályázatok projektjeinek megvalósításához a nyerteseknek közbeszerzési eljárást kell indítaniuk .
Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak tehát nincs lehetősége a szállítókkal árengedményekről vagy
kedvezményekről tárgyalnia .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2005 . március ,, : ". . ."
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