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és informatikai biztonsági

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1 -VEKOP-16-2017-01222 azonosítószámú pályázata
keretében támogatást nyert az ASP Központhoz való csatlakozása elnevezésű projektjére.
A pályázat felhívás 3.1.2. pontja alapján a kötelezően megvalósítandó tevékenységek közé tartozik
a működésfej lesztés és a szabályozási keretek kialakításának feladata, ami konkrétan az iratkezelési
és az IT biztonsági szabályzat elkészítését jelenti. A pályázati felhívás 3.4.1.1. pontja alapján e
feladat elvégzését a képviselő-testület által elfogadott dokumentumokai lehet igazolni. A szükséges
szabályzatok elkészültek.

Minden közfeladatot ellátó iratképző szervnek saját iratkezelési szabályzattal, illetve annak
mellékletét képező irattári tervvel kell rendelkeznie. Ennek pontos részleteit a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9-10. §-ai és
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Kormány rendelet határozza meg. A szerv iratai keletkezésének, érkezésének, átvételének,
nyilvántartásának, továbbításának, biztonságos őrzési módjának, rendszerezésének, segédletekkel
ellátásának, irattározásának, selejtezésének és levéltárba történő átadásának egységes elvek szerint
történő szabályozása oly módon, hogy az iratok útja nyomon követhető, holléte pontosan
megállapítható, visszakereshető és az irat épségben megőrizhető legyen.

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: IBSZ) alapvető célja, hogy az informatikai
rendszer alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Az IBSZ célja továbbá:
> a titok-, vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó védelmi intézkedések betartása,
> az üzemeltetett informatikai rendszerek rendeltetésszerű használata,
> az üzembiztonságot szolgáló karbantartás és fenntartás,
> az adatok informatikai feldolgozása és azok további hasznosítása során az illetéktelen
felhasználásból származó hátrányos következmények megszüntetése, illetve minimális
mértékre való csökkentése,
> az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzése,
> az alkalmazott programok és adatállományok dokumentációinak nyilvántartása,
> a munkaállomásokon lekérdezhető adatok körének meghatározása,

> az adatállományok biztonságos mentése,
> az informatikai rendszerek zavartalan üzemeltetése,
> a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzése, elhárítása,
> az adatvédelem és adatbiztonság feltételeinek megteremtése.

A szabályzatban meghatározott védelemnek működnie kell a rendszerek fennállásának egész
időtartama alatt a megtervezésüktől kezdve az üzembehelyezésen keresztül az üzemeltetésig.

A mellékelt szabályzatok a vonatkozó szakmai szabályoknak megfelelnek, azokat megfelelő
képesítéssel rendelkező szervezetek készítették és a jogszabályban előírt szervek, hatóságok részére
véleményezésre megküldésre kerültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett indokok ismeretében a határozati javaslatok
elfogadását támogatni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2019. június
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Dr. Gémesi György
polgármester ^

Határozati javaslat I.

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, KÖFOP-1.2.1VEKOP-16-2017-01222 azonosítószámú pályázat keretében elkészült Gödöllői Polgármesteri
Hivatal Iratkezelési Szabályzatát.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester
Határidő: folyamatos

H a t á r o z a t i j a v a s l a t II.

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező KÖFOP-1.2.1 -VEKOP 16-2017-01222 azonosítószámú pályázat keretében elkészült Gödöllői Polgármesteri Hivatal IT
Biztonsági Szabályzatát.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester
Határidő: folyamatos

