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Tisztelt Képviselő.testü|et!

Az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivata| 20|2-ben több olyan - a munkájukat segŕtő

szo|géútatés igénybevételéľe iľányulő - határozott időtaľtamra sző|ő.szerzodést kötött, melyek
teljeiítési haiaľideje 2o|2. december 3l-ig |ejár. Emellett új igényként merül fel a
,Polgáľmesteri l{ivatalban a beléptető és rnunkaidő nyilvántaľtó'rendszeľ kiépítése, melyhez
szintén szĹikséges az e|őzetes kiitelezettségválla|ás.

Ezek a szerződések többségiikben a feladate||átáshoz elengedhetetlenül sziikséges, megfelelő
tapaszta|attal és szakéľtelemmel ľendelkező magátnszemélyekkel és táľsaságokkal kotott jogi,
pénzügyi- adótanácsadói, ügyviteli és egyéb feladatok e||źttźlséra vonatkozó, jellemzően
megbízási szerződések; a szerzódések másik ľésze műkiidési feladatokhoz kapcsolódik, mint
például a informatikai eszkiizök, kellékek beszerzése, a Józsefuáros című keriileti közéleti

ę

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmestęľ

A képviselii-testületi ül és itlőpon tja: fO |f . decenl beľ 06. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a2013. évi kiiltségvetés terhére előzetes kiiteleżettségvállalásra

A napiľendet nyílt ülésen kell térgya|ni, a határozat elfogadásához lninősített
szavazaltőbbség sziikséges :
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatásĺ Blzottsátg véleményezi

Határozatijavas|atabizottsilgszětmźlra: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
i avasoli a a Képviselő-testĹiletnek az előteri es ztés meúár gyalását.
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' lappal kapcso'latos ,szeľkesztési, terjesztési, ügyfélszo\gá|ati feladatot valannint a honlap
tizemeltetésével és saj tó- méd iafi gye léssel kapcsolatosak.

a.)'Ą Hivatal iigyviteli, ggyéb feladatainak e||átáséna vonatkozó megblz;ési szeľződések
' 1.5gf,0 e Ft + jáľulékai, a jogi, pénziigyi- adó tanácsadói feladatok ellátasra vonatkozó. megbízálsi szeruődések 1.400,0 e Ft + Áfa kiadást jelentenének, amennyiben a szerződések

2013. január 0| - 2013. februáľ 28. napjáig keľĹilnek megkötésre. A díjak összege a2012.
évi költségvetésben szereplő ö'sszegekhez képest nem emelkednek.

b.)Az onkoľmányzat működéséhez sziikséges jogi, pénziigyi tanácsadói feladatok e|létásfua
vonatkoző megbizási szerződések 1.000,0 e Ft + Afa, kiadást jelentenének, amennyiben

' .20|3. januáľ 0l- 2013. febľuár 28. napjźtig kerülnek megkö,tésre.

c.) A honlap szeľkesztési, iizemeltetési, kaľbantaľtási tevékenységre vonatkozó szolgáltatási
szerzodés 20If. december 31-én szintén Lejár, a folyamatos iizemeltetéshez szükséges az
előzetęs kötelezettségvállalás 20|3. január 01.- 2013. december 31. kiizött, 2.340,0 e Ft +
Áfa tisszegben. A sajtó- médiafigyeléssel kapcsolatos feladatokra 2013. január 0l.- 2013.
február zs. kozotti iđőszakľa aze|ozętęsköteĺezettségvállalás összege 339,54o,-Ft + 

^fad.)A közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szetzodés f0|2.
deoembeľ 31-én lejár, a beruházálsok, az uniós fonásokból megvalósuló projektek
lebonyolításához szükséges közbeszeľzési eljárások miatt szükséges az előzetes
kötelézettségvállalás 2}ti. jaĺuár 0l.- 2013. december 31. kö,zö,tt, 14.400,0 e Ft + Áfa
ässzegben.

e.)A kiizbeszerzési eljáľásokban az 5 fos Bíráiő Bizottság tagjainak díjazásźtra vonatkozó
megbízási szęrződések 1.200,0 e + járulékai kiadást jelentenet amennyiben a szerződések
2013. január 01 - 2013. febľuár 28. napjáigkerĹilnek megkiitésre.

f.) A Józsefuáľos című keriileti közéleti lap hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos szerkesztési
(újságíľás, cikkíľás, karikatuľák készítése, fotóripoľteri feladatok, ftnyképezés) feladatok

. . összesęn 7.4a},o e Ft +Áfa és 6.557.300 Ft + járu|ékai kiadást, a terjesztési feladatok
' ellátásával.összofiiggő szeľződések 3.|4|.424 F.t+ Afa kiadást, töľdelési feladatok 2.200,0 e
Ft + Áfa, azügyfé|szo|gő|ati feladatok ellátasával összefiiggő szerződések 1.560,0 e Ft +
járulékai kiadást, a hirdetésszervezés375'0 e Ft + Áfa kiadást jelentenének 2013. évben.

. g.)A Polgáľmesteri .Hivatalban 2013. évben a kor igényeihez igazodó beléptető és munkaidő
nyilvántartó ľendszer kiépítéseľe bľuttó 12.000.000,- Ft iisszegben szĹikséges az előzetes
kötelezettségvállalás az ađőbevételek terhéľe

.h.) A Polgáľmesteľi Hivatal folyamatos mrĺködéséhez elengedhetetleniil sziikségesek a
kĹiltinbiiző infoľmatikai eszkőziik (pl.: monitor, szźmítőgép, peľiffriák, PC alkatľészek) és

' 
. 

'kellékek (pl.: tonereko'festékkazetták, festékszalagok, billent5nizet, eryéb) beszerzése, a
20l3. és 20|4I. felévľe vonatkozóan,me|yhez bruttó 25.000,0 e Ft összegben szĹikséges az
előzete s kötelezettségváI lalás.

.' i.) A Polgármesteri Hivatal működéséhez sziikséges az iroda- és írószer, nyomtatvány, fax és

fenymásológép festékhengereinek beszeruéséhez a 2013. évľe az előzetes
:. ! kötelezettségvállalás nettó 30.000,0 e Ft +Áfa összegben.

. A helyi iinkoľmányzatokról szóló ĺ990. 'évi I,XV. tČiľvény l0. $ (l) bekezdés cĺ) pontja a|apjźn
a képviselő-testtilęt haüísköréből nem ľuhiŁhatő át a kiiltségvetés megállapítása.

Fentiek a|apján kérem az a|álbbihatározati javaslat elfogadását.

.'.. A'szeľződósekľől szóIió tá.},lLálzat az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat



A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

'1.) a 2013. évĺ kiittségvetés terhére, az źúmenetĺ gazdálkodás ĺdőszakáľa januáľ,
febľuáľ hónapokľa előzetes ktitelezettséget válla| a Hivatal által ĺigyviteli és egyéb
feladatokľa 2013. januáľ 01. napjától megkiitésľe keľiilő megbízási szeľződések
megkiitésének fedezetéľe 1.592,0 e Ft + járulékai łisszegben,

2.) a2013, évi költségvętés tęrłlére, az áülrelteti gazdálkodás időszakfua jalluźlt, febľuár'
hónapokra előzetes kötelezettséget vállal a Hivata| éital' 20|3. január 0l. napjától

. 
megkötésre keľülő jogi, pénzĺigyĹ 

'adótanácsadói feladatok e||źttására iľányuló
szeÍződések fedezetéľe l.400,0 e Ft + Afa iisszegben,

3.) a 2013. évi kiiltségvetés terhéľe az áÍmeneti gazdźikodáls időszakára január, febľuár
hónapokľa előzetes kötelezettséget v6||a| az onkoľmányzat áita| 20|3. január 0I.
napjától megkötésre keriilő, a nemzetiségi önkoľmányzatok ügyviteli feladatainak
e||éttźlsára vonatkozó megbízási szeľződés fedezet&e 400,0 e Ft + járulékai összegben,

4.) a 2013. évi költségvetés terhéľe az éúrnenęti gazděikodźls időszakáľa január, februáľ
hónapokra elözetes kötelęzettséget vállal az onkoľmányzat éita| 2013. január 0l.
napjától megkötésre kerülő péľziigyi és jogi tanácsadói feladatok e|látźsára irányu|ó
megbízősi szerződések fedezetére 1.000,0 e Ft + Afa összegben,

5.)a2OI3. évi költségvetés teľhére 2O|3. januáľ 0l..2013. december 31. hónapoka
előzetes kötelezettséget vállal az onkoľmányzat éita| 2O|3. január 01. napjától
megkötésre kerĹilő, a honlap szerkesztési, üzemeltetési, karbantartási tevékenységre
vonatkozó szolrgáůtatási szętződés fedezetére 2.340,0 e Ft + Afa összegben,

6.) a2013. évi költségvetés teľhére az źúmeneti gazdá|kodás időszakáľa januáľ, február
hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az onkoľmányzat ő|ta| f0I3. január 01.
napjátő| megkiitésre keriilő, sajtó- médiafigye|éssel kapcsolatos feladatokľa vonatkozó
szerződések fedezetéľe 339,540,-Ft + Áa ilsszegben,

7.) a 2.OI3. évi költségvetés teľhére 2O|3. január O|.- 20|3. december 31. hónapokra
e|őzetes kötelezettséget vźl||a| az onkoľmányzat élta| 2013. janufu 0|. napjźúőI
megkötésre keľiilő, a kőzbeszerzési tanácsadói feladatok e||ětźsára vonatkoző
megbízási szeľződés fedezetére I4.4a0,O e Ft + Áfa összegben,

8.) a 2013. évi költségvetés terhéľe az áúmeneti gazdá|kodős időszakáľa januźr, februáľ
hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az onkoľmányzat źita| 2013. január 01.
napjától megkötésľe keriilő, a közbęszerzési e|jélrźlsokban az 5 fos Bíráló Bizottság
tagjainak díjazásáravonatkozó megbízátsi szerződések fedezetére |.200,0 e + járulékai
összegben,

9.) a 2013. évi kłiltségvetés teľhéľe 2013. januáľ 01.- 2013. decembeľ 31. hóńápokľa.
előzetes kötelezettséget vá|la| a Józsefuáľos címíĺ hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos
kĺadás, szeľkesztés, teľjesztési, iiryfélszo|gálati, hĺľdetésszervezési feladatok

. e||átálsáľa iránvu|ő szerződések fedezetére az a|ábbiak szerĺnt:



' a) újságíľás, cikkíľás,. kaľikatúľák készítése, fotóľiporteľi' fényképezési,
szeľkesztési feladatok 7.400,0 e F.t +Áfa és 6.557. 300 Ft + jáľulékai iisszegben,

b) lapteľjesztési feladatok kiadásaiľa 3.141.4f4 Ft+ Áfa iisszegben,
c) tiiľdelési feladatok kiadásaiľa 2.?00,0 e Ft + Áfa ilsszegben,
d) ügyfélszolgáIati kiadásokľa 1.560'0 e Ft + jáľulékai łisszegben,
e) 'a hirdetésszervezés 375,0 e Ft + Afa tisszegben.

10.) a 2013. évi költségvetés terhére előzetęs kötelezettséget vállal a Hivatal Be|éptető és

munkaidő nyilvántaľtó rendszerének kiépítéséľe bľuttó 12.000.000,- Ft iisszegbett az
adóbevételekterhére. ' l

;

l1.) a 20|3. évi költségvetés terhéľe előzetes kötelezettséget vállal.a Hivatal informatikai
eszkiiziik, kellékek beszeľzésére 2013. januér l-to| .f01^+. június 30-ig e|őzetes
kötelezettséget vállal összesen bruttó 25.000,0 e Ft összegben. .

12.) a 2013. évi költségvetés teľhéľe előzetes kötęlęzettséget vállal a Hivatal iroda- és

íľószer, nyomtatvány, fax és fénymásológép festé,khengerek beszerzésére 20|3. januőr

l-től 2013. december 3I-igeLőzetes kötelezettséget vállal-összesgh nettó 30.000;e Ft +
Áfa iĺsszegben.

l3')felkéľi a polgáľmesteľt a határozat 3., 4., 8., 9. pontjában megh atározott feladatok
e||átélsfu avonatkozószeľződésekalźńrására.

|4) fęJkéri a polgármesteľt, hogy a hatźtozatban fĺrglaltakat a 2o13. évi költségvetés
teľvezéséné| vegye figyelembe.

15.) felkéľi a po|gárľnesteľt, hogy a Képviselő.testĺilet soľon következő ľendes
ĺi|éséľe készítsen előterjesztést a közbeszeľzési eljáľásokban műktidő Bíľátó
Bizottság 2 fővel történő kiegészítéséľe és díjazásukľa vonatkozóan.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: l-|f.,l4. pont esetén 2013. évi költségvetés teľvezése.-

13. pont esetén 2012. december 31. '

15. pont esetében a képvise|ő-testület 2012'ĺkcembeý2. i'

Budapest,2ol2. november22. G47-+ ,

a.. ff".Ĺ ľĺĺté
polgármesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevépen és męgbÍzásábó|

.fu-',fukglĺ"dr.IN4ésÍérErika
aljegyzo ?



hivatali üęwiteli és

hivatali szeľelés. karbantartás

infoľmatikai hibabej elentő rendszer kezelése,

hardver-operációs ľendszerek kezelése
árosi Kábítószerügyi Egy eztető

Fórum koordinátori feladatok

Gvémánt Katalin
nemzetiségi önkormányzatok ĺigyviteli
feladatai

és adószakétii

Coveľitas Biztosítási Alkusz
és Tanácsadó Kft.

s zer lre s z t é s i' üz e me lte t é s i, lĺar b ant art ás i tev é lre

Médiaťlwelő Kft.
Théma Lapkiadó Kft.

kozbeszerzési tanácsadói feladatok
Provital Fei lesztési T anácsadő Zrt.

rendelkezésre állási díj 40.000'-
F tl fő lhő + j árulék, birźůat esetén

120.000,- Ft/fő/hő + jáľulék.Dr. Varsa Judit

Nyári Gyula
nyzat és intézményeinek

ivel kapcsolatban felmerülő

Inspiral Tanácsadó Kft.
Józsefuáros Ujságnak
dokumenfu mszerkesztés. korrektúra



Kiss Eva Kĺisztina Józsefv.U isásban cikkírás 8000 Fťcikk br.

Zátbő Gvul'a Józsefu . Ui sásban keresztreitvénv készítése 6000 Ft/db

Paletta Bt.
Józsefváros Ujságba max. 9 db karikatúra
készítése

3200 Ftl karikatúra

Mercading K.ft.
Józsefu áros Uj ságban fotóriporteri
szolsáltatás

100000 Ft/hó

Mabao Music Kft.
Józsefo . Uj ságnak sajtóugynoki tev.
(rov aN ez., tudósító, úi sáeíró)

210000 Ft/hő + źfa

Tukács orsolva Kotolin Józsefvríros Ui sĺís részére saitóüsvnölđ tev. l70.000 Ft/ hó bľ.

F-V Bt. utsas[as 90000 Ft/hó

Szuromi Frida
Józsefuáros c. kiadvánnyal kapcsolatos
szerkesztői feladatok 376438 Ft/hó br.

laotęri esztési feladatok
PREMruM MULTI TRADE
KFT Józsefvárosi Uj ság széil.ítéłsa 159Í2 Ft/alk.

DMH Magyarország Kft.
Józsefu áro s Uj ság terj e sztés e háztartésokJlroz
és intézménvekhez

12688O/terjesĺés

tördelési feladatok

Szabó Kľisĺián 100000 Ft/tördelés
+ źta

lmgľapixNyomdai Szole. Kft.
100000 Ft/tördelés

+ áfa

Ĺisyfélszol sáIati fe ladatok
Tóth Józsęfné 130.000 Ft/hó

hirdetésszervezés

Inspiral Tanácsadó Kft. hird. Bevéte| l0 %o-a


