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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|lás, és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése:

A Józsefuarosi onkormányzat 2015. január f8. napjan Szolgáltatási szerződést kötött a
CompuTrend 2000 Fejlesztő Keľeskedelmi és Szo|gá|tatő Kft-vel a CT-EcoSTAT Integrált
Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer mfüödtetéséhez kapcsolódó szakmai tanácsadási,
szoftverkcjvetési és adatkarbantartási szolgá|tatás nýjtásźra 42 nevesített felhaszntiő részére az
a|ábbi intézmény ekb en :

- Józsefuarosi Intézményfenntaľtó Központ,
- JózsefuarosiParkolás-üzeme1tetési Szolgálat,
- Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ,
- Józsefvarosi Várostizemeltetési Szolgálat.

A szęrzőđés 2015. januar 1. napjától 2018. decęmber 3|. napjáig sző|, a szolgźitatźĺs ellenéĺtékę
213.000'- Ft+áfaĺhő'

u. A beteľjesztés indoka:

Ez évben a kclltségvetési szervek egy része megszüntetésre, másik része átalakítźsra keľtilt. Ezen
vźitozások miatt szükséges a szeruóďést módosítani afe|haszntĺIők sztrna, a feladatellátás helye és a
szolgá|tatási díj vonatko zásáb an.
A CompuTrend 2000 Kft. megküIđte szerződés módosítási javaslatát, me|y az eloterjesztés 1.

számű mel 1 ékl etét kép ezi'

ilI. A dtintés célja' pénzĺĺgyi hatása:

A döntés céIja a CompuTrend 2000 Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött, a CT-
EooSTAT rendszer működtetéséľe vonatkoző Szolgźitatási Szerződés módosítása 2015. augusztus
I. napjátőI.
A módosítással csökken a szo|gtĺItatási díj 213.000,- Ft+áfaIhő összegről 106.500,- Ft+áfa/hő
cisszegre, melynek fedezęte a 11706-02 címen rendelkezésre áll.

Iv. Jogszabályiktirnyezetismertetése:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Múködésí Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.)
önkormányzati rcnđelet 7. me||ékletének 1.1.3. pontja szerint a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi



bizottság feladat- és hatásköre külĺjnosen, hogy dönt a kozbeszerzési ügyekbeíI az eljárás
megindításáról, eredmény megálIapítástlrő|, beszerzési tigyekben az eredmény megállapítástlrő|,
bármely önkormányzati szeruodés megkötéséről, módosításáľól, megszűntetéséről, ide nem értve a
polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskort.

A fentiek aIapján kérem ahatározati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt' hogy

1. elfogadja az elóterjesztés 1. számu mellékletét képező, a CompuTrend 2000 Fejlesztő
Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (1119 Budapest, Fehérvari út 84lA, adőszám:
12068391-2-43) kötött, a CT-EooSTAT rendszer mtiködtetésére vonatkoző ,,Szo|gá|tatási
Szerzoďés,, 1. sz. módosítását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. aususztus 28.

2. a határozat, n"".:" alapjtĺnfelkéri a polgáľmestert a Szolgált atási Szerződés 1. sz.
mó do sításán ak aláir tsát a.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. augusztus 28.

A dönté s vé grehaj tás źú v é gző szeĺv ezeti e gy s é g : P éĺlzugy i IJ gy o sztźiy

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjaľa
(megfelelő aláhuzandől.): nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, zl]'5.augusztus 19. ąÁ.-, ľ---.l
Paris Gyulané
lůgyosńáIyvezető
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CompuTREND 2ooo Fejlesztő Kereskedelmi és Szo/goltato Kft.

S z o lq á |tatá s i S ze rz ő d é s
1. sz. módosítása

ame|y létrejött

egyrészro| a Budapest Főváros V|ll' kerü|et Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest,

Baross u. 63-67., adószám: 15735715-2-42, tousszám:735715, statisztikai szám: 15735715-

8411-321-01, bankszám|aszám: 10403387-00028570-00000000, képviseli: dr. Kocsis Máté

po|gármester), továbbiakban Megrende|ő,

másrészro| a CompuTREND 2000 Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119

Budapest, Fehérvári Út 84lA, adoszám: 12068391-2-43, cégjegyzékszám. 01-09-462781,

bankszámIaszám.. 10103805-5,ĺ054336-00000001, képviseli: Megyeri Attila ügyvezető),

továbbiakban CompuTREN D

(tová bbĺ akba n egyÜttesen Felek) közott az a|ábbi feltéte|ek szeri nt:

Szerződo Fe|ek e|őzményként rögzítik, hogy 2015. január 28-án szolgá|tatási szerződést

(továbbiakban: Alapszeződés) kotöttek egymássaI a CT-EcoSTAT programrendszerhez

kapcsoIodóan.

Fe|ek közos megegyezésse| az A|apszerződés A)5. pontját 2015' augusztus ,l-ve|

hatá|yon kívu| he|yezik, he|yette aza|ábbi A)5. pont |ép é|etbe:

'A szakmai tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási szo|gá|tatás havi

e||enértéke 106 5oo Ft + ÁFA, azaz egyszázhatezerötszáz forint + ÁFA'"

Felek közös megegyezésse| az A|apszerzódés C)1. pontját 2015. augusztus 1-vel

hatá|yon kívÜ| he|yezik, he|yette az a|ábbi C)1. pont |ép é|etbe:

,,Jelen szerződés keretében CompuTREND Megrende|ő alábbi intézménye részére,

|egfe|jebb 15 nevesített fe|haszná|ó részére biztosĺtja a szo|gáltatást:

. Józsefuárosĺ Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjoléti Kozpont.,'

B 1119 Budapest, Fehérvári Út84ĺA.

1.

2.

3.



CompuTREND 2ooo Fejlesztő Kereskedelmi és Szo/galtato Kft.

4. Az A|apszerződés további rende|kezései vá|tozat|an tarta|omma| hatá|yban maradnak.

5. Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukka| mindenben megegyezot a mai napon

jóváhagyo|ag a|áírták.

Budapest, 2015. augusztus 1.

Budapest Főváros VlIl. keru|et
Józsefvárosi onkormányzat

Fedezet:
Dátum: Budapest,2015.

PénzÜgyi leg elIenjegyzem:

CompuTREND 2000 Kft.

Páris Gyu|áné
pénzü gyi ti gyosztá |yv ezető

Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

Dr. Mészár Erika
a|jegyzó

E 11 19 Budapest, Fehérvári út 84/A'


