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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr
Hatfu ozati jav as|at a bizottság száméra:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés meg-
tĺírsvalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Térinfoľmatika

A Képviselő.testület a64l20|l. (u. 03.) sz.hatźttozatában tudomĺásul vette a20||-2014. évekľe vonat-
kozó hivatali informatikai fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket és egyetéľtettacé|kitíizésekkel, mely
szerint iý pénzngyi integľált rendszer, új ügyviteli rendszer, új önkormĺínyzati (testtileti) munkát segítő
rendszer, hatósági tevékenységet segítő a|ka|mazts, szerviz orientált architektura kiépítése, e.portál
kialakítasą humánszolgáltatási teľület alkalmazĺĺsainak fejlesztése fog megtiirténni f0lf-20|4. évek-
ben.

A Képviselő-testtilet a4512012. (II. 16.) sz.hatźtrozatábanaz informatikai stratégia fejlesztési elképze-
lések megvalósítĺĺsához 20|2. évben azonban nem biaosított fedezetet igy a fej|esztési tervek eredeti
titemezése módosult. Jelenleg a hatékony, korszeľű infoľmatikai tĺĺĺnogatással nem rendelkezo, ám a
kerület fejlesztése szempontjából fontos feladatok rendszer támogatásiának kialakítĺísą valamint a ke-
riileti hivatalokhoz átkerülo feladatok miatt megszúnő IT rendszereket figyelembe véve az informati-
kai fejlesztésekľe vonatkoző e|képze|éseket újra kell gondolni.
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A Polgáľmesteľi Hivatal jelenleg korszeľtĺ működo térinformatikai rendszerrel nęm rendelkezik' A
Rudas és Karig Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által fejlesztett GrSPÁN Integrált
onkoľmányzati Térinformatikai Rendszer egyes alrendszereinek bevezetése l998.ban kezdodĺitt męg. '

Az egyes szervezęti egységek különbtiző feladatok e||átásához mĺís és más adatbázisokat hasmálnak.

Az önkoľmányzati dtintésfolyamatok, az építésigazgatrísi ügymenet, a vagyonhasmosítás, közteľüle-
tek,- várostizemeltetés, stb. gyors és hatékony alapadatainak szo|gźt|tatźsźra szükséges egy megfelelő 

.

térinformatikai rendszer. A térinfoľmatikai rendszer egy olyan térkép alapú információŚ rendszer,
melyben atelkekhez, az ingatlanokhoztartoző összes adatazonna| elérhető, geo ľeferált adatikfoľmá- ..

jában.

A térinfoľmatikai ręndszęľ kiépítésę a jelenlegi adatállomanyok ęgységęs struktúľa alapjainak.fe|építé:
sét tartalmazza" egy egységes megielenési feliilettel és a meglévő, mrĺködő modulokat integrálja. A
kiépítése folyamatos fejlesztéssel lehetséges, lépcsőzetesen fęltĺiltve az egyes adatbazisokkal és napi
szintű karbantartást és folyamatos lizemeltetést igényel. Az egységes téľinformatikai rendszerrel lehe-
tőség van a hatósági munkák gyorsabb elvégzésére, a szabá|yĺa|anságok kisziĺrésére, az azonnali in- .

tézkedésekľe. A kiiaerülethaszná|at, az építési tevékenységek ellenoľzésével rendezettebb köľnyeze-
tet, hatékony abb gazdáIkodrás fo lytatható.

Egy egységes térinfoľmatikai rendszeľ kiépítése egy alap adatbázis létrehozásával-és egyś;éles megje-
lenítési feliilet létľehozásával kezdődik. A további fej|esztések során az egyes önkormźÄyzati feladá-
tokhoz tartozô modulok kiépítése történik.

Jelenleg ilyen egységes térinfoľmatikai rcndszerek miĺködnek, valamint az uzeme|tetés mellett folya:
matos fejlesztésekkel bővülnek a Fővaros több kertiletében, erre példa a XII. keľiilet ahol a MINER-
VA Térinformatikai Rendszeľ keľĺilt bevezetésre'
(http://terinformatika.bpl2ker.hu/minervalhtml/index2.asp). Szrímos más nagyvĺárosban i.s naprakész
adatok szolgźL|tatásźLt biztosítja a lakosság szÁmára széles körben, egyúttal a hivatal belso működését is
elősegítveüzemeltetnektérinfoľmatikairendszereket.Hason1ópéldaKecskemétvĺárosa:..
(http://teľkep.kecskemet.hu:8008/mapguide20l0/mapviewerajax/?wEBLAYoUT:Libraý%o3ao/aF/o2
fVonalsymb%2ff{onlap. WebLayout&LOCALE:hu&USERNAME:Anonymous)

Előzetes piackutatiĺsokat folytatott a 
.Városfejlesztési 

és Főépítészi Iroda a térinfoľmatikäi iends'e;
kiépítésével kapcsolatban, ennek alapjrán első lépésben a meglévő adatbazisok adataiĺak átvéte|eéś
egyéb adatok feldolgozásą valamint a megjelenítési feliilet kiépítésére és üzemeltetésérđ teszjávasla-
tot a hivatal. Az induló téľinfoľmatikai felület az a|źlbbi taľtalommal rendelkezhet a piackutatĺások ja-
vaslata a|apján: :.

o ffildhivatalialaptérkép
. . önkoľmĺányzati címregiszteľ - Gispĺán adatbźz;is és fiildhivatali a|aptérkép alapjáľ(címadatbá-

zis)
o oftofotó (az eddigi összes készített oľtofotó feltüntetése)
o önkoľmányzatihatősźąi ügyintézők terĺileti lehatĺĺrolásának publikálása

. o önkoľmĺínyzati intézmények térképi megjelenítése és körzeteik felttintetése: óvoda, iskolą fel.
nott- és gyermekorvosi ľendelĺĺk, stb.

c 'fakataszter kb. 8000 fą térképi megielenítéssel, adatlap módosítással, tematikus lekérdezhętő.
séggel

o Gispĺín rendszer haszrrálható adatbázisainak, térképi adatainak átvétele, migľálása
o hulladék szigetek feltüntetése
o BVKSZ, FSZKT keľületi szabźiyozasi terv feltiintetése

' . , a keriileti,szabźiyozźsi terv (KSzT) áirajzo|ása Mapinfo állomĺínyba és a háttéľ adatbázis e|ké-
szítése

o beléptető rendszer AD-hez csatlakoztatva
o ktilönböző lakossági és önkormányzati Íarta|ommegjelenítés

További igény, hogy a jelenleg terve.zett egységes téľinfoľmatikai rendszer á későbbiekben tervezett
ügyviteli és vagyonkataszteri rendszeľekkel kompatibilis legyen.

PénzĺigyÍ fedezet

Az egységes térinformatikai rendszer bevezętéséhez sziikséges a|ap adatbánis felépítése éľdekében
elozetes piackutatast folýatott le a Vaľosfejlesztési és-Főépitészi Iioda. A költségbecslések a|apjái

2..



7.000'0 e + AFA Ft fedezet biztosítasával az a|ap ađatbźzis elkészíthető a beĺizemeléstől számított egy
éves szoftverkövetéssel, kaľbantaľtási díjjal' mely a következő években tovább fejlesztheto.

A fent nevezett rendszer bevezetéséhezbeszerzési eljáľás lefolýatĺísa szükséges, melyet a sztikséges
pénziigyi fedezet biztosítrását követően a beszerzési eljáľĺás 20|2. évbenmegindítható.

Javaslom, hogy a 2013. évben tervezętt térinformatikai rendszer bevezetése érdekében a Képviselő-
testület azá|ta|ános taľtalék teľhére bruttó 8.890 e Ft pénzügyi fedezetet biztosítson.

A Képviselő.testiilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáróI szóló |,9/2009. (V.06.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. $ (4) bekezdés 1. pontjának c) alpontja szerint Város-
gazdálkodrási és Pénziigyi Bizottság feladat- és hatásköre ktilönösen, hogy dönt kłizbeszerzési ĺigyek-
bęn az eljárás megindĺtásáľól, eľedmény megállapításátó|,beszerzési ügyekben az eľedmény megáIla-
pításőĺró|.

II. Ügyvite|i ľendszeľ

A Képviselő-testület a25l20|2. (I. l9.) szźlműhatáĺozaÍában úgy döntiitt,hogy az,,Ügyviteli rendszer
beszerzése'' tárgyu kozbeszerzési értékhatáĺt el nem érobeszerzési eljaľĺísban a legalacsonyabb össze-
gtĺ ellenszolgáitatásttaľta|maző érvényes ajźn|atot a NetTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zľt.
adta, bruttó 7.894.320,- Ft összegben és a Polgĺírmesteri Hivatal ügyviteli ľęndszeľénęk beszerezésére
bruttó 7.894.320,- Ft-ot biztosított, mely magába foglalja a rendszer licenc díját, valamint a kiépítést
ktivetoen 2013. és 2014. évi szoftverkövetési díjat. A hivatkozott diintés a|apján a rendszer bevezeté-
séľe és támogatásźra a NetTeam-DMSone Szolgá|tató és Tarrácsadő ZĺÍ=veI a szerződés megkiitésre
keľĺilt.

A megkötött szerzódés a|apjĄ aZrt-t a rendszerkialakítĺás, oktatás, bevezetés szerződésszerű teljesíté-
se esetében 4.800.000 Ft, + AFA illeti meg, a vételar tartalmazza a rendszer |eszól||itźsáxal, üzembe
helyezésével, kiépítésével, oktatasával kapcsolatos összes költséget is, mely összegen fe|u| a Zrt,
egyéb címen sem díjaziísrą sem költségtéľítésre nem tai1hat igéný. A szeľződés a|apjźn el<ĺleget nem
nyújtunk.

A Hivatal és a DMSone Zrt. kijzos munkája nagy ütemben megkezdődi'tt. A közös munka azonban
szeptembeľtől éľtelmezési és rendszeľfejlesztési problémrák miatt megtoľpant, ekkor tĺírgyalások kez-
dődtek a Hivatal és a DMSone Zrt. kőzöÍt a közös munka folytatĺísa Yagy a szerzodéstó| elállás tar-
gyában. A DMSone Zľt. a kapcsolattartas és az egyeztetések során mindvégig együttmĺĺködő és nyitott
volt és a Hivatal észrevételeit, igényeit átgondolva a projekt sikeľességének és a ľendszer bevezetésé-
nek bizosítĺísa érdekében vá||aIta" hogy díjmentesen elkészíti az ügyviteli ľendszer és a címtĺír integ-
rátciőjźt bizosító fejlesztését, valamint további 32 mémiiknapnyi fejlesztési eľőfoľriíst biztosít a Hiva-
ta| szfunára a testre szabĺísi feladatok és módosítási igények megvalósítrása éľdekében. Ez a|apján a
pľojekt zárő hataĺideje 20|3. januráľ 0f. napjárő| 2013. május 3|. napjźra módosulną így a rendszer
leghamaľabb június 0l. napjától tudna működni. A bevezetési ütemezés módosítása miaÍt a fizetési
ütemezés is módosulna, emiatt a Zrt. kérését befogadva javasolom az e|ő|eg binosításźú 20|2. évben
maximum 2.080, e Ft + ÁFA összegben. A Zrt. kérése, hogy a projekt sikeres teljesítését követően a
Hivatal referenciaéľtékkel bírjon a cég széméta és a pĄektzĺírĺás ut.án jáľuljon hozzá a Hivatal egy
esettanulmĺíny készítéséhez és publikálrásźůloz;, va|arnint refeľencialátogatás megtartasiához.

Megfontolva a DMSone Zrt. ajan|atát, javasolom a fedezet biaosítĺását a 1220|-0f cím felhalmoási
e|t5irźnyzatán belül a PIR beszerzés elóirányzat maradványból, és aszerzodésmódosítrás elfogadását.
(l. sz. melléklet)

Az ügyviteli rendszerrel piírhuzamosan a hivatal térinformatikai ľendszerének fejlesztése is cél. A
tervezett térinformatikai rendszerbe illesztett alkalmazások és a hozzáljuk integráltan kialakítandó új
ügyviteli rendszeľ egytitt kiváltja a jelenleg hasmtt|t, az e|vĺĺrásoknak már megfelelni nemtudó, kor-
szeľiĺLtlen Gisprán ľendszert.

ilL Pénzügyi Integľá|t Rendszeľ beszeľzése az iinkoľmányzati intézmények ľészeľe

A Vráľosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság az |503ĺ20|1. (X. 05.) szÁmíhatározatäban úgy döntött
hogy a ,ténzügyi integrált rendszer beszerzése,, tárgyú, értékhatár alatti .beszerzési eljórósban a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgóltatóst tartalmazó érvényes ajánlatot a CompuTREND 2000 Fejlesz-
tő, Kereskedelmi és Szolgĺźltató Kft. (székhely: II17 Budapest, Fehérvóri u.84/A.) ajánlattevő adta.
Ajánlati óra: a megajánlott rendszer ajónlati óra nettó 3.500.000,- Ft + ófa, bruttó 4.375,000,- Ft,



a rendszerkÓvetés tómogatásának negłedéves díja nettó 360.000,- Ft +lźfa, bruttó 450.000,-
Ft."
Fentiek a|apjána Felek sállítási szęrződéstmegkötötték, melynek a\apjána Kft. a Polgáńesteri Hi-
vatalban pénziigyi integľált rendszert kiépítette, az uzembę helyezés 20|2. jarluár 02.án megtöľtént. A
Kft. a kiépített rendszer követésének támogatiását és karbantaľtását 3 évig, azaz 2014. december 3l-ig
vállalta.
Az e|őzőekben ismertetętt rendszeľ beszerzésekor is alapvető cé| az.voIt, hogy egy önkormrányzati
sajátosságokat lefedĺi, koľszeriĺ technológiájú, egységes adatbázisraépülő, íntegľált pénzügyi informa.
tikai ľendszęr kerüljön bevezetésre a Hivatalbarr. A bevezetés tapasztalatai alapjan később azt onkor-
mányzat kiterjeszti valamennyi inténnényére. Mindezen követelményeket a beszerzési eljárĺĺs ajánlati
dokumentációja és a mrĺszaki leírás is tarta|mazta.

A Hivatalban kiépített rendszer jól funkcionál, avá|toző jogszabźiyikömyezethez is rugalmasan, fl€g-
felelően illeszlredik. A Képviselő.testĺilet döntései a|apján az őná||őan működő és gazdálkodó költség.
vetési szervek (Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Józsefv:írosi Varosüzemeltetési
SzoLgźiat, Józsefvĺírosi Ktizteľület-felügyelet, Józsefvarosi Intézményműködtętési Központ) előirány.
zatok feletti rendelkezési jogköriik nĺí, jelentos önkoľmányzati vagyon használói, engedélyezett állás.
helyeinek szÁma is l00 főt meghaladją melynek a|apjźn indokolt és szükségest20|3.január hónaptól
ęzenintézményekre is a pénzügyi integrált rendszer kiterjesztése

T,átjékoztatom a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. által kifejlesztett és a Polgármesteri Hivatalban működő CT-EcoSTAT Gazdasági és

Gazdálkodĺísi Rendszer intézményi kiterjesztésére, a rendszerľel kapcsolatos tanacsadási, szoftveľkö-
vetési és adatkaĺbantaľtási tevékenység ellátásĺáľa csak a CompuTREND 2000 Kft. jogosult'és képes,
mivel a CT-EcoSTAT ľendszer foľnískódjának szerzoi, valamint egyéb jogai kizárő|ag a Kft. tulajdo-
nźúképezik.

A kiépítendő rendszer esetén - összhangban a Polgáľmesteri Hivatalban kiépített ľendszeľrel - alapvető
kívánalom, hogy a rendszer támogassa többek között a következo tevékenységeket: költségvetés ter-
vezése, kötelezettségvállalások nyilvantaľtásą likviditási terv, előirányzat fe|haszná|ási teľv készítés,
fĺíkönyvi könyvelés, pénziigyi beszámolók készítése _ negyedéves pénzforgalmi jelentés és méľlegje-
Ientés, féléves/ éves beszámoló készítése,alapveto pénnlgyi analitikák vezetése.

Tekintettel aną hogy a20||. évben lefolytatott beszerzési eljráľásban is követelmény volt a rendszeľ
kiteľjesztéséľe való alkalmasság, melynek ismeretében tette meg ajźn|atát a Kft., valamint arrą hogy
az e|őzoekben ismertetett fonĺáskóddal a Kft. rendelkezik, ezért a szolgáltatás megrendeléséhez be-
szerzési eljĺáľás lefolytatlása nem szükséges.

A Kfĺ ajén|atźhan vállalta a rendszer kiterjesztését 2013. janurĺľ Z-tőI fokozátosan 2013. ápľilis 30-i
végteljesítéssel, és vállalta a kiépített rendszer követésének tánrogatasát és kaľbantartását 2014. de-
cember 31-ig, össáangban a Polgiáľmesteľi Hivatalban kiépített rendszerrel. Ajránlati ára|icenszdij
2.000.000,- p1+ Afa, bevezetési díj 2.300.000,- Ft + Afą ľendszerkövetési díj l80.000,- Fťhó+ Afa.

Pénziigyi fedezet

A rendszer kite4jesztésének egyszeri dija 5.46| .000,- Ft, melynek fedezeteként javaslom megjelölni a
|f20|-02 cím felhalmozási előirányzatĺín belül a PIR beszerzés e|óirátnyzatának2.7|2,7 e Ft-os ma-
radvtnytú, a|||07-0f cím egyéb felhalmozísi céltaľtalék e|őirényzatbó| 2.004,5 e Ft-ot,és a 1 1 107-01
cím általános tartalék e|oirányzatźhő| 743,8 e Ft-ot. A rendszeľkövetési díj biztosítĺása érdekében elő-
Zetes kötelezettségvállalás szükséges 20|3-fo|4. évekľe havi l80.000,.Ft+átfaösszegben.

AzSZMSZ 1. mellékletének 'l6. pontja alapján a költségvetés elfogadĺása minősített szavazattöbbségeť
igénylő kérdés, mely a képviselő-testiilet át nem ruházható hatĺáskörébetartozik.

A Képviselő-testiilet döntését a helyi ĺinkoľmĺíĺryzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $ (2) be-
kezdése alapján hozza meg.

Mindezek alapján kérem, a Képviselő-testĺiletet, hogy támogassa az egységes térinfoľmatikai ręndszer
kiépítését és a beszerzéséhez a fedezst biztosítĺísát.

Kéľem az a|ábbi batár ozati j avas lat elfo gad ását.



H,łrÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képvise|ő-testiilet úgy dönt' hogy

l. támogatja a Polgĺíľmesteri Hivatalbul2013. évben az egységes térinformatikai rendszer kiépĹ
tését 8.890,0 e ĺisszegben, mely magźlban foglalja az a|ap adatbázis elkészítését és annak
üzembe helyezését követő egy éves időtaľtamú szoftverkövetést, karbantaľtríst.

f. az |. pont szerinti 20|2. évben kiírasra kerülő beszerzési eljárás pénzugyi fedezete bizosítása
éľdekében:

a) az onkormányzatkiaÄás l l107-01-cím működési cél és általanos tatalék e|oirányzatán
belül az általános taľtalék e|őirányzatát 8.890,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiileg
az egyéb fęlhalmozási kiaďíson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti trámogatĺás

e|oirányzatźú ugyan ezen összeggel megemeli a Polgáľmesteri Hivatal tźlmogatása ci-
men.

b) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bęvételi támogatások saját költségvetési szervek fel-
halmozási, felújÍtási felügyeleti szeľvi tiímogatrísa előirányzatát 8.890'0 e Ft-tal, és a ki-
adás 12201-02 cím beruhĺázísok e|oirányzatá./- 8.890,0 e Ft-tal megemeli térinformatika
ręndszer beszerzése címen.

az ügyviteli rendszer beszerzése tárgyźtban a Hivatal és a DMSone Szolgáltató és Tanácsadó
Zrt' közőtt létrejött szerződés módosítását a hataľidők, fizetési ütemezés, referencia tekinteté-
ben elfogadja és felkéri a jegymt a szerződésmódosítás a|ćtírásćlra.

a20|2. évi költségvetés terhére 2.64|,6 e Ft fedezetet biztosít a1220|-02 cím felhalmozási
e|oirányzatátn be|ül a PIR beszerzési e|őirányzaÍamaradványának terhére a DMSone Szolgál-
tató és Tanácsadó Zrt. részére elő|eg kifizetése címén.
a 4. pontban foglaltak miatt a Polgĺíľmesteri Hivatal |220|-02 cím felhalmozési e\őirányzatőn
belül a pénziigyi integrált rendszer e|őirźnyzatěn belül a pénztiryi rendszerintegrációs rend-
szer fejlesztése előirányzatát l.905,0 e Ft-tal, a pénzíigyi integľációs rendszeľ eIőirźnyzatźú
736,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejti|eg az ügyviteli rendszeľ beszerzés e|őirźlnyzatát
2.641,6 e Ft-tal megemeli.

a25lf012. (I. l9.) sz.hatźrozatĺának 3. és 6. pontját aza|ábbiakramódosítja:

,,3. pont: a beszerzés fedezetének biaosítĺása érdekében af0|3. évi költségvetés teľhére
4.053,8 e Ft, a 20|4. évi kiiltségvetés terhére 899,2 e Ft, a 20l5. évi költségvetés terhére
299,7 e Ft. összegben előzetes kötelezettséget vállal,
6. pont: felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20|3.,20|4.,20|5. évi
költségvetés teľvezésekor vegye figyelembe.''

2013. januĺáľ 2-tő| az önkoľmanyzati fenntaľtású tĺnállóan működő és gazdálkodási költségve-
tési szerveknél a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kifej-
lesztett CT-EcoSTAT Gazdasźęiés Gazdálkodĺísi Rendszert kiterjeszti aza|ábbiak szeľint:
a) a rendszer kiépítésének ideje 2013. január 02 - 2013. április 30. Licenszdíj 2.000.000'-

Ft + Áfą bevezetési díj 2.300.000,. Ft + Áfa.
b) a rendszerľel kapcsolatos tanácsadási, szoftveľkövetési és adatkarbantaľtasi tevékenység

haÍźrozott idótartamú, te|jesítési határidő 20l4. decembeľ 3l. napja. A rendszerkövetési

díj 180.000'- Ft/hó+ Áfa.
a 7. pont a|apjén felkéľi a polgármestert a compuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.-vel kötendő szźi|itási szerződés a|źńrásárą melynek táľgya az önkormźnyzati
költségvetési szervek pénnlgyi integrált ľendszer kiépítése és műkiidtetése.
a 7.8. pontban foglaltak fedezetéľe összesen 5 .46| ,0 e Ft-ot biztosít,
a) a Polgáľmesteľi Hivatal bevételi 12000 cím tĺímogatások saját koltségvetési szervek fel-

ha|mozálsi, felújítĺási felügyeleti szervi támogatás elĺĺinínyzatźú 2.7|2,7 e Ft-tal, és ezze|

egyidejűleg a kiadás |220|-0f cím felhalmozási e|őirźnyzatrĺn belül a péruíjgyi integráci-

ós rendszer e|íSirźnyzatáú, ugyan ezen összeggel csökkenti.

J.

4.

5.

6.

7.

9.



b) az onkoľmányzatkiadás 1l108-02 cím egyéb felhalmozási kiadasi eloirányzatrán beliil,
saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatĺása előirányzatźú. 2.7|f,7 e Ft-ta|

csökkenti.

c) az onkormányzatkiadás |1706=02 cím felhalmozasi előirányzatáú 5.46|'0 e Ft-tal meg-

. emeli, a kiadas 11|07'02 cím egyéb felhalmozrási céltartalék e|óirányzatźlt2.004,5 e Ft-tal,

', a l1l07-0t cím'múködési cél és általĺános tartalékon beltil az általános tartalék e|őirányza.
tőLt743'8 e Ft.tal csiikkenti.

d) az onkoľmanyzat a rendszer kö,vetési díjźra20|3.20|4. éveV're havonta 180;0 e Ft+áfa

, összegre elcĺzetes kötelezettségetvźt||a|, me|ynek fedezętéül azadőbevéÍeleketjeliili meg.
.10. fęlkéri a polgáľmesĺert, hogy a lruLározaLball frrglaltakal az ijllkoľrlrálĺyzaL kiiltségvetésérrek

következő módosításrínál vegye ťlgyelembe.

Felelős: | .-2., 4-|0. pont esetén Polgármester

3. pont esetén a legyző

Határidő: |.-7.,9. pont esetén 2012. december 06.

8. pont eseténf0lZ. december 12.

l0. pont esetén az tinkormányzat költségvetésének következő módosítĺásą legkésőbb 2012.
december 31.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Iroda, Pénz-
iigyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, Szeľvezési és Ügyviteli Iľoda. 

- / /
Budapest, 2a|2.november26. e /Ĺ4 tf

Dľäóeśis Máté
polgáľmesteľ

Tiirvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyzől
nevében és megbízásából:

Dr. Mészár Erika
aljegyzó 2012 Í{ÜV 2 7



előterj esztés melléklete

sz 1.ĺĺlr ĺsI szE RzŐD É s E s
1. szĺmú módosítása

amely létrejö tt egyrészrłS| a
Budapest Főváľos VIII. kerii|et Józsefváľosi Onkormányzat Polgármesteri Hivatala
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszźtm: |5508009-2-42
tiirzsszám: 50800l
képviseli: Rimán Edinajegyző,
mint megľendelo (a továbbiakban: Megrendelő),

mĺísľésuől a
NetTeam-DMSone SzolgáItató és Tanácsadó Zľt.
székhely: l117 Budapest, Infopaľk sétány l. I. ép.
cégsegyzékszám: 01 I0 046|12
adőszźtm: |39276060-2-43
szźtm]'aszám: |173|00|29904893
sz.ám|avezetó pénzintézet: oTP Bank Zrt.
képviseli: Puskás Zso|tvezérigazgatő,
mint szźĺ||itő (a továbbiakban: Szĺ llító)

- a továbbiakban együttesen Felek _ a 2012. június 7-én kelt szá||ítási szerzi5dést a Felek közös
megegyezésse|aza|źĺbbiakszerintmódosítjáik.

t. A száilítálsi szerződés II.Z.f.pontjának e|ső mondat a az a|ábbiak szeľint mĺídosu|:

,,f.f. A sállító köteles 2013. május 3l. napjáľa aszerződéstargyátképezó ľendszer teljesítési helyľe
történo |eszźt||itásźtra, telepítéséľe, teljes körű bevezetésére, ĺizembe helyezésére, betanítĺásĺírą a
Megrendeló koľábbi adatállomĺányait a rendszerbe feltölteni és konveľtálni.''

2. lł'szá||ítálsi szeződés Iv.4.1. pontja az a|ábbiak szerint módosul:

-4.I. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítót a rendszerkialakítĺís, oktatás, bevezetés
szerződésszeriĺ teljesÍtése esetén 4.800.00,- Ft +ÁFA, azazNégymillió.nyolcszázezer forint + ÁFA
illeti meg.

Ezen véte|áĺ tartaImazza a ręndszer |eszźi|ítźsź,ľa|, iizembe helyezésével, kiépítésével, oktatasával
kapcsolatos, minden az |.I.a) pont és a |.2. pont szerinti feladat összes költségét, ameiyen felĹil a
Szállító egyéb címen sem díjazísrą sem költségtéľítésre nem taľthat igéný.

Szĺllító 2O|2' december l7. napjáig, 2.080.000,- Ft + Áfą azazKeÍIomillió-nyolcvanezeľ forint + Áfa
összegű előlegszímla benyújtásrára jogosult, melyet Megrendelo a teljesítésigazolźtst követó 8 napon
belül átutalĺíssal egyenlít ki. A teljesíÍésigazo|ás a|apja a Megrendelő źt|ta| áwett a szźL||íÍő á|ta|
|eszői|ított,,T esztv erziő,, .

szźL||itő a szeľztĺdés szerinti teljesítésigazolás csatolasźxa| a külön jogszabályok szerint kiállított,
f.720.o0o,- Ft + Áfą azazKeÍt(imi||iő-hétszázhiszezer forint + Áfa tisszegű végszám|a benýjtĺásríľa
jogosult. A szźtm|a ellenéľtékének kifizetésére átutalĺíssal kerĺil sor, a teljesítés tgaz-o|ást követő 8

napon belül. A teljesítés igazo|ásraa Szervezési és Ügyviteli Irodavezetője jogosult.''



3. A szá||ítási szerződés a következő VIII.8.4. ponttal egészÍil ki:

,,8.4. Felek rögzitik, hogy a 2.2. pontban foglaltak teljesítését k<ivetően Megrendelő hozzźtjźlru| az
alábbiakhoz:

- aSzźi|itó jelen szerződésben foglaltak teljesítését ľeferenciateljesítéseként felhasználja,
- aSzál|itó esettanulmány készítéséhez és publikálĺásához,
- 3 db referencialátogatrás megszervezéséheza teljesítést ktivető l éven belül oly módon, hogy

azigény felmeriiléstő| szźtmitoÍt2héten beliil azok megtartĺísra keľiiljenek.''

Jelęn szerződésmódosítĺísban foglaltak Felek által töľténő aláírásanak napján |épnek hatá|yba.

Ję|ęn szęrződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és hatályos jogszabályok ľendelkezései az
irrányadók.

Je|en szerziĺdésmódosítĺís az eredeti szerződéssel együtt érvényes, annak elválaszthatat|an részét
képezi.

Je|en szerzódés készült 3 egymássa| egyezo példĺínyban, 2 oldalon, me|yet a felek elolvastak,
éľtelmeztek és mint szerződéses akaratukkal mindenben megfelelot helyben hagyólag aláírnak.

Budapest, f0|2. decembeľ ....

MegľendeIő
Budapest Fővĺáľos VIII. kerület

Józsefvĺíľosi onkormrínyzat Polgiármesteri
Hivatala

képviseletében
Rimán Edina

jegyrp

Szál|ítĺí
NetTeam-DMSone

Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.' képviseletében
Puskas Zsolt
vezérigazgatő

Fedezet: dátum: Budapest, 20|2. december ........

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Pĺíris Gyuláné
pénztigyi Íjgy o sztéiyv ezet(!

Jogi szempontból ellenje gyzom:.
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

dr. Szabó orso|ya
aljegyz(5


