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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. december 7én 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Farkas András képviselő

I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait,
megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 6 fős jelenlétével
határozatképes. A rendkívüli, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Tábiné Nyúl Gabriella képviselők személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
235/2016.(XII.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendkívüli, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Jákli Ferencné és
Tábiné Nyúl Gabriella képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 7.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, van-e egyéb napirendi
pontra javaslat? Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
236/2016.(XII.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Önkormányzati ASP rendszer szerződése
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Önkormányzati ASP rendszer kialakítására pályázat kiírása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 7.
II. Napirend tárgyalása
1. Önkormányzati ASP rendszer szerződése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Mint az a képviselőtestület előtt ismert, 2017. január 1-től
önkormányzatunk köteles csatlakozni az önkormányzati ASP rendszerhez, első körben a
gazdálkodás és a helyi adó területén. A csatlakozáshoz szükséges, hogy az önkormányzat
szerződést kössön a Magyar Államkincstárral, melyhez a szolgáltatási szerződés tervezetét az
államkincstár megküldte, erről szükséges döntést hozni, mivel december 9-ig vissza is kell
küldeni.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a szerződés-tervezettel
kapcsolatban, azt elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja
a szerződés-tervezetet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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237/2016.(XI.24.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az önkormányzati ASP szerződésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és a Magyar
Államkincstár közötti, Önkormányzati ASP Szolgáltatási Szerződés-tervezetet jóváhagyja és
felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés-tervezet e határozat mellékletét képezi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 9.

2. Önkormányzati ASP rendszer kialakítására pályázat kiírása
Farkas Imre polgármester: Az önkormányzati ASP rendszer kiépítésére pályázatot adtunk be,
mely kedvező elbírálásban részesült, és a rendszer működtetéséhez szükséges eszközök és
szabályzatok beszerzéséhez, illetve elkészítésének és az adataink migrálásának kivitelezéséhez
5.991.696 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat a Miniszterelnökségtől.
Ennek a feladatnak a végrehajtására javaslom, hogy árajánlat-tételi felhívással keressük meg a
következő három céget, akik alkalmasak lehetnek mindhárom feladatrész teljesítésére. A három
cég a következő: Profitexpert Számítástechnikai Kft. Budapest, Bartók Béla út 152/H.,
TELVICE Kft. Budaörs, Szabadság út 135. és az ALBACOMP Kft. Székesfehérvár, Mártírok
útja 9. A pályázatokat a támogatási okiratban foglaltakra tekintettel kérjük meg, így biztosan
olyan eszközökre fogjuk fordítani az összeget, amire kaptuk.
Mivel a pályáztatásra és a kivitelezésre szánt idő nagyon rövid, javaslom, hogy az árajánlatok
beérkezési ideje legyen 2016. december 14., szerda 12 óra, hogy a 15-i ülésen már dönthessen
is a testület a nyertes pályázóról és mielőbb megkezdődhessen a kivitelezés.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy az előbb említett három céget keressük meg árajánlatkéréssel. Kérdésem, ki az, aki egyetért az ismertetett három cég árajánlatkéréssel történő
megkeresésével?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
238/2016.(XII.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele árajánlatairól
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a KÖFOP–1.2.1.-VEKOP16 azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele
tárgyában az alábbi vállalkozások megkeresését határozza el az ASP rendszer helyi
kialakítására vonatkozó árajánlat kérése céljából:
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1. Profitexpert Számítástechnikai Kft.
Ponyiczki Zsolt ügyvezető
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H.
+36(20)575-4658
info@profitexpert.hu
2. TELVICE Kft.
Varga László ügyvezető
2040 Budaörs, Szabadság út 135.
+36(20)454-0873
laszlo.varga@telvice.hu
3. ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft.
Karácsony Sándor értékesítési menedzser
8000 Székesfehérvár, Mártítok útja 9.
+36(20)486-5553
skaracsony@albacomp.hu
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 14., 12.00 óra (az árajánlatok beérkezésére)

Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a képviselőtestület
rendkívüli, nyílt ülését 16,35 órakor bezárom.
kmf.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jákli Ferencné
hitelesítő

Tábiné Nyúl Gabriella
hitelesítő

