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Tisztelt Képviselő-testület!

Az  informatikai  fejlesztési  feladatok  támogatása  igénylésének,  döntési  rendszerének, 
folyósításának,  elszámolásának  és  ellenőrzésének  részletes  szabályairól  szóló  21/2010. 
(V.13.) OKM rendelet  2.§-a alapján a közoktatási  intézmények informatikai fejlesztésének 
támogatása céljából a Józsefvárosi Önkormányzat 8.998.000 Ft támogatási összeget nyert el 
pályázaton. Az állami támogatás a központi költségvetésből finanszírozott.

A rendelet 2.§-nak (4) bekezdése értelmében az iskolai oktatásban részt vevő intézményben a 
támogatási  igény összegének 30%-ából  biztosítani  kell  az oktatásért  felelős miniszter  által 
akkreditált  adminisztrációs  és  ügyviteli  szoftver  működését.  Ha  a  közoktatási  intézmény 
akkreditált szoftvert első alkalommal vezet be vagy a meglévőt szeretné lecserélni, a fenntartó 
– a közoktatási intézmény képviselőjével egyeztetve – választja ki a megfelelő szoftvert.

2010.10.19.  napján  az  intézményvezetők  szerződő  félként  a  FOK  Fővárosi 
Oktatástechnológiai  Központ  Szolgáltató  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  szoftver  gyártó  céget 
(1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.) javasolták a Főkir akkreditált adminisztrációs iskolai 
szoftver használatára vonatkozóan.

A szerződés határozott időtartamra 1 évre szól napi 5.000 Ft kötbérkikötéssel.
A  szoftver  használati  díja  a  rendelet  értelmében  a  támogatási  összeg  30%-a,  bruttó 
2.700.000Ft.
A szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Javasolom,  hogy  a  Budapest  Főváros  Józsefvárosi  Önkormányzat,  mint  Fenntartó  az 
intézményvezetőkkel történő egyeztetés alapján a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szoftver gyártó céget (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 

2



14.) válassza szerződő félként a Főkir akkreditált adminisztrációs iskolai szoftver használatára 
vonatkozóan.

A beszerzés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá nem tartozó 
beszerzési  eljárásnak minősülne,  de a  kizárólagos  jog fennállása  miatt  a  21/2010.  (V.13.) 
OKM rendelet  2.§-nak  (4)  bekezdése  értelmében  (ha  a  közoktatási  intézmény  akkreditált 
szoftvert  első  alkalommal  vezet  be  vagy a  meglévőt  szeretné  lecserélni)  a  fenntartó  –  a 
közoktatási intézmény képviselőjével egyeztetve – választja ki a megfelelő szoftvert.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.  Budapest  Főváros  Józsefvárosi  Önkormányzat,  mint  fenntartó  az  intézményvezetőkkel 
történő  egyeztetés  alapján  a  FOK  Fővárosi  Oktatástechnológiai  Központ  Szolgáltató 
Közhasznú  Nonprofit  Kft.  szoftver  gyártó  céget  (1088  Budapest,  Bródy  Sándor  u.  14.) 
választja  szerződő félként  a  Főkir  akkreditált  adminisztrációs  iskolai  szoftver  használatára 
vonatkozóan,
2. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására,
3.  az  1.  pontban  megjelölt  akkreditált  adminisztrációs  iskolai  szoftver  használati  díjának 
fedezete 2.700.000 Ft a központosított állami támogatásból biztosított.

  

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Budapest, 2010. november 17.

   Sántha Péterné
   alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

      Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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