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E|őteľj esztő : dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő a|jegy ezo

A képviselő-testii|eti Ĺi|és időpontja: 20ll. novęmbęr 03.

Táľgy: Javaslat új ügyviteli ľendszer beszeľzésére

A napirendet ly1/ýzźtrt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásźlhoz egyszerű/ĺtigĺgĹtglt
szav azattöbb sé g szüksége s.

ErcrÉszĺro sZERvEZETI pcysÉc (tvÉv, szlcľT): Jr'cyzoĺ KABINET, SzBRvpzÉsI És
Üzpľ,ĺplrpľÉsI ÜcyoszľÁry

ł rpcyzor HpI.yprrpsÍľ Ó ĺĺmcv zl
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszo|gá|tatásĺ Bizottság véleményezi t]

Határ ozati iav as|at a bizottsőg számálr a:

A Városgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottsáď Hum:ínszolgźt|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képvise|ő-testĺi|et!

A Képviselő-testület a64ĺ20|l. (II. 03.) haÍźrozatának l. pontjában tudomrásul vette a Hivatal af0||-
2014. évekľe vonatkozó informatikai fejlesztési elképze|éseket, egyetértett a célkitiĺzésekkel és

támogattaa Hivatal vezetését a következő tervek megvalósításában:

a) IJjPénzĺ:gyi Integrált Rendszer (éles üzem: 2012. január |.)
b) Uj iigyviteli ľendszer (éles ijzem:20l2, jaĺuár l.)
c) Új tinkoľmányzati(testületi) munkát segítő rendszer (éles Ĺizem: 2013. januáľ l.)
d) Hatósági tevékenységet segítő a|ka|mazás (éles üzem: 2013. január |.)
e) Szerviz orientált Architektúľa kiépítése (2013)
f) E-poľtál kialakíüísa (éles Ĺizem: 2014. január I.)
g) Humán s zoi.gáitatási terĺi let a|ka|mazősai nak fej le szté se (2 0 l 4).
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Tájékoztatom a Képviselĺí-testületet, hogy a Yźrosgazdá|kodasi és Pénzügyi Bizottság l503/20l l. (X.
05.) számú hatźrozaÍa alapjĺán apénzÍjgyi integľált rendszer beszerzése megtöľtént a program hivatali

',testreszabásď' 
folyamatban van.

Fentiek alapjrán a következő |épés az új ügyviteli rendszer beszerzése, me|y többek között magában
foglalja iľatkezelő rendszeľt, az ügymenet-követést. A rendszer kialakÍtrásánál ťlryelembe kell venni a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános ktivetelményeirĺíl szó|ő 335/f005. (xII.29.)
Korm. rendeletet, a köziľatokĺól, a kiizlevéltárakról és a magĺánlevéltaľi anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvéný, aközfe|adaÍot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
tiĺmasztott követelményekľő| szóló 24/2006. (Iv.29.) BM-IHM.NKOM rendeletet.

A Polgáľmesteri Hivatal integľált iratkeze|ó rendszerének kialakításą bevezetése, oktatasa és
szoftverkö'vetése beszerzése soľán a cél olyan integrált rendszer bevezetése, amely a Hivatal
iratkezelési folyamatait teljes körĺĺen és egységesen lefedi, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a
felhasználók mindennapos munkáj éú, tovźtbbá a hivatal vezetését naprakész információkkal
látja el.

A beszerzés becsült éľtéke bruttó 5.000.000'- Ft, nettó 4.000.000,- Ft, mely magában foglalja
az rendszer licenc díjźt, a bęvezetéshez és az oktatáshoz kapcsolódó dijaka| a funkcionális
megfelelőséghez esetlegesen sztikséges paraméterezési és fejlesztési díjat, az adatmígľáció
költségét, valamint a rendszerkövetés 2 éves támogatási időszakának negyedéves díját.

A beszerzés fedezete a 20l|. évi költségvetésben a 1220|-02 cím felhalmozási előirány7Äton
biztosított, apénziigyi integrált beszerzése tervezeIte|oirźnyzata bruttó 31,250 e Ft volt, aszerződés
szerinti összege: a rendszer dija4.375 e Ft, negyedéves utankövetési díja 450,0 e Ft, az első kifizetés
20|2. évben jelentkezik.

A beszeľzés becsült értékére tekintettel a Józsefvĺáľosi onkormányzat Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabä|yzat IX. Resze szerinti eljráľast szĺikséges lefolytatni.

A Képviselő-testÍilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźiyzatźtrő| sző|ő |9/2009. (V.19.)
ĺinkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. $ (4) bekezdés l. pontjanak c) alpontja szerint
Váľosgazdálkodrási és Pénziigyi BizottsĺĘ feladat- és hatasköre különĺĺsen, hogy dönt közbeszerzési
ügyekben az e|járás megindítrásráľól, eredmény megállapítasáľól, beszeľzési ügyekben az eľedmény
megállapítĺásĺĺľól.

AzSZMSZ l. mellékletének 16. pontja a|apján a költségvetés elfogadrása minĺísített szavazattőbbséget
igénylo kérdés, mely a képviselő-testĺilet át nem ľuházható hatásköľébetaĺtozik.

Fentieka|apjálnkéremazalábbihatarozati javas|atelfogadrását.

HATÁRoZATI JAVASLAT

A Képvise|ő-testiilet úgy diint' hogy

l. a Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszerének beszerzésére bľuttó 5.000.000,- Ft-ot biztosít,
mely magábaĺr foglalja a rendszer licenc díját, valamint a kiépítést követően 2013. és 20|4 évj
utánkövetési díját.

Felelős: a jegyzőt helyettesítő a|jegyzí|

Hataľidő: 20l l. november 03.



2. az 1. pontban meghatáľozott beszeľzés fedezete a 1f20|.02 cím felhalmozásí e|oirźnyzatán
belül a Pénzügyi integrált rendszeľ e|őirźnyzat maľadviínya.

Felelos: polgáľmester

Hatráridő: 20l l. november 03.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a kĺiltségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelos: polgiírmester

Hatarido: 201l. december 31.

Budapest, 20||. oktőber 24.
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