
Szentesen és Makón még cipelik a papírt 

Szeged - Egyre több városban használnak laptopot az önkormányzati képviselık. 
Szentes és Makó egyelıre kilóg a sorból, a képviselık inkább papíron kérik és 
kapják az elıterjesztéseket. A változást azonban ezek az önkormányzatok is 
tervezik. 

A képviselı-testületi e-ügyintézésben 
Hódmezıvásárhely a megye úttörıje: a 24 fıs itteni 
testületben már az elızı ciklusban is hordozható 
számítógépeket használtak a képviselık. Nemcsak több 
tonnányi papírt takarítottak meg, de hatékonyabban is 
dolgozhatnak, mert akár a neten, akár az 
önkormányzati adatbázisban megtalálhatják pillanatok 
alatt azt az információt, amire szükségük van. A 
szegedi testület polgármesterrel együtt 43 tagja két 
éve tért át erre a rendszerre, 37 milliót fordítottak 
gépbeszerzésre és a rendszer kiépítésére. Csongrádon 
pedig nemcsak a polgármester és a 17 képviselı, de a 
munkát segítı külsı szakértık is vehettek egyenként 120 ezer forintos gépeket – 
részletre. 
 

 
Makón és Szentesen ezzel szemben még mindig nem ritka látvány a hóna alatt vaskos 
papírköteggel a városházára érkezı képviselı. Mindkét városban 24 fıs a testület. 
Szentesen felvetıdött a laptopos ötlet, Makón már kétszer is pályáztak gépek 
beszerzésére – eddig sikertelenül. Almási Pál, a makói önkormányzat informatikai 
tanácsnoka azt mondta lapunknak: ezt a feladatot már biztosan a következı ciklus 

SZABÓ IMRE

2010.03.03. 10:57

Egyre több városban használnak laptopot az önkormányzati képviselık... 
Fotó: Karnok Csaba

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2144595



  

idején fogják megoldani. Az elırelépést azért jelzi, hogy mind Makón, mind 
Szentesen megvan a lehetıség arra, hogy valaki elektronikus úton kapja meg az ülés 
anyagát, ezzel azonban egyelıre kevesen élnek. 
 

 
A megye legfiatalabb városában, Csanádpalotán a 12 tagú testület fele gondolkodik 
fiatalosan: minden második képviselı CD-n kéri az anyagot, és laptopot használ, 
köztük Kovács Sándor polgármester is, pedig központilag támogatott beszerzés nem 
volt – egyszerően nem volt rá pénz. Mórahalmon ellenben igen, a hivataltól még 
2008-ban kapott a palotaihoz hasonló létszámú testület minden tagja egyet-egyet. 
Hasonló szándék a ciklus elején Mindszenten is felvetıdött, de az idısebb képviselık 
leszavazták, mondván, nem akarnak már ebbe beletanulni – tájékoztatta lapunkat 
Hevesi Tamás jegyzı. Így a 14 emberbıl 6 használ – saját – laptopot. Pedig 
kiszámolták: a gépek árát 9 hónap alatt visszahozta volna a papírköltség-
megtakarítás.  

Szentes és Makó egyelıre kilóg a sorból, a képviselık inkább papíron 
kérik és kapják az elıterjesztéseket. Fotó: Frank Yvette
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