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Képviselő-testület 

Helyben 
Tárgy: Javaslat a COGNOS tervezési, elői

rányzat felhasználási rendszer 2010. jú
nius 1-től december 31-ig történő fej
lesztésére. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Előzmények 
1.1 A „A Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán" tárgyú ÁROP-3.A.1/B-

2008-0011 számú pályázat befejezési határideje szerződés szerint 2010. május 31. 
1.2 Az ETK Szolgáltató zRt-vel kötött fővállalkozói szerződés megszűnik az 1.1 pont szerinti 

határidővel. 
1.3 Az IBCnet Magyarország Kft-vei, mint a fővállalkozó alvállalkozójával szintén megszűnik a 

szerződéses jogviszony. 

Az IBCnet önállóan fejleszti a bevezetésre kerülő COGNOS tervezési, előirányzat-fel
használási és controlling rendszert, a szervezetfejlesztés információs rendszerének egyik 
alappillérét. 

A 2010. évre vonatkozó államháztartási új elvárások, rendszerváltoztatási követelmények és 
az előrehozott tervezési időszak igényei miatt a COGNOS bevezetéséhez szükséges adat
szolgáltatásaink háttérbe szorultak, így nem tudtuk teljesíteni az IBCnet adatkéréseit. (Az új 
szakfeladatok kidolgozása még jelenleg is folyik.) 

2. Testületi döntést igénylő probléma 
A május 31-i projekt és ebből adódó szerződések megszűnése miatt szükségessé válik az 

IBCnet további munkája az üzembe helyezéstől a támogató részvételen keresztül a szakmai tanács
adásig 2010. június 1-től december 31-ig. 

Ennek a munkának a keretében többek között a/az 

üzembe helyezést, 
adatfelviteli támogatást, 
tesztelések segítését, 
rendszer testreszabását, 
riportok összeállítását, 
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• költségvetés tervezésében való támogató részvételt 
• a controlling modul kialakítását, 
• a munkákban való rendelkezésre állást 
• összességében az önkormányzat szervezetfejlesztésének, új típusú tervezésének, vezetői in

formációs alapjainak kialakítását 
fogják biztosítani. 

Fentiek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságát célzó szervezetfejlesztés - ÁROP 3.A.1/B-2008-0011 pályázat - végrehajtásából 
adódó COGNOS komplex tervezési és controlling rendszer 2010. június l-jétől 2010. december 
31-ig történő fejlesztéséhez és működésének támogatásához bruttó 1.997.000,-Ft összeget biztosít. 
Az összeg forrásának az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 15. sz. mellékletében szereplő 
Controlling szervezetfejlesztés 5 M Ft-os céltartalékot jelöli meg, az összeg mértékéig történő fel
szabadítással. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a költségvetési 
rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. június 1. 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Méreg Gábor osztályvezető 
Bajtek Mihálvné főosztályvezető 

Budapest, 2010. április 01. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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