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Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29-én megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő és Vágó Lajos
képviselő
Igazoltan távol van: Galambos István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné képviselőt és
Csányi András
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 13/2016. önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Általános iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Településrendezési Terv készítés megkezdésének kihirdetése
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Köztisztviselők részére jutalomról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. DMS One Kft (ASP) iktató szoftver beszerzéséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek
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Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
73 /2016. (XI.29..) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.november 29-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 13/2016. önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Általános iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Településrendezési Terv készítés megkezdésének kihirdetése
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Köztisztviselők részére jutalomról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. DMS One Kft (ASP) iktató szoftver beszerzéséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek
1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel és hozzászólás nem hangzott el, így elfogadásra
javasolja.
Kéri, hogy szavazzanak.
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
74 /2016. (XI.29..) Kt. sz. határozat:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester felkéri Réz Dóra pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Réz Dóra pénzügyi ügyintéző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a költségvetés módosítására ez idáig egyszer
került sor, akkor a fő összeg 258.800 e Ft-ra változott, a növekedés az eredeti előirányzathoz
viszonyítva 3,7 %-os növekedést jelent.
A mostani rendelet módosítást leginkább a következők indokolják bevételi oldalon:
közhatalmi bevételek, önkormányzat működési támogatása, működési célú átvett pénzeszköz,
pénzmaradvány, önkormányzatok felhalmozási bevétele, előző évi pénzmaradvány
felhalmozási része, kiadási oldalon: dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb
működési célú kiadások, tartalék és a beruházási kiadások.
Mindezek figyelembevételével a költségvetés főösszege 3.800 e Ft-tal nő, így az előirányzat
az eredeti költségvetéshez viszonyítva 13.024 e Ft-tal nő és a költségvetés főösszege
bevétellel kiadással egyezően 262.600 e Ft-ra módosult. A növekedés az eredeti
előirányzathoz viszonyítva 4,96 %.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselőket, hogy
amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, fogadják el a 2016. évi költségvetés
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
Folyószámlahitel felvételéről döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzata az idei évben rendelkezett folyószámla hitellel. A jelenleg 4.000.000,-Ft
összegre szerződött hitelkeret 2016. december 30-án lejár. Az önkormányzati
folyószámlahitel engedélyezhető összege – hasonlóan a korábbiakhoz – a helyi adó bevételek,
és a helyben maradó gépjárműadó bevételek mértékéhez igazodva kerülhet megállapításra.
A rendelkezésre tartás legkorábban 2017.01.02-től legfeljebb 2017. december 29-ig; de
szeptember 30-után csak akkor és olyan összegben, melyet az október-december hónapra
érvényes likviditási terv alátámaszt; ennek hiányában szeptember 30-után rendelkezésre tartás
csak a nettó finanszírozás, az iparűzési adófeltöltés, és Start munkaprogram decemberben
beérkező összegéig történhet.
A folyószámla-hitelkeret végső lejárata legfeljebb
2017.12.29.
A folyószámlahitel szerződéseket – időben benyújtott kérelem, és annak engedélyezése
alapján – megköthetjük még az idei év végén, de a hatályba lépés 2017.01.02. időpont lesz.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a folyószámla-hitelkeret
megkötésével egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

szerződés

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
75 /2016. (XI.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,hogy az
Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt.
Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől
7.000.000,- Ft összegű folyószámla-hirtelkeretet vesz igénybe.
A kért rendelkezésre tartási időtartam: 2017.01.02.-2017.12.29.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2017.12.29.
Ecsegfalva Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank
Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem
áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret
szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi
támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a
helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
A hitelkeret további fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem képező
ingatlanokra alapított, 18.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog.
Ingatlan megnevezése:
szántók
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Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:

5515 Ecsegfalva
külterület 0237/13
szántók
5515 Ecsegfalva
külterület 0317/1
szántók, anyaggödör
5515 Ecsegfalva
külterület 0419/1
szántó
5515 Ecsegfalva
külterület 0426/7

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére,
valamint a hitel futamideje alatti költségvetésbe való betervezésére.
Az önkormányzat hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCIV. törvényben
(stabilitási törvény) foglaltaknak
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal

4. napirendi pont:
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 13/2016. önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárának utasítása
alapján elvégezte a települési önkormányzatok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény felhatalmazása alapján megalkotott egészségügyi alapellátási körzetekre
vonatkozó önkormányzati rendeleteinek törvényességi vizsgálatát.
Ecsegfalva vonatkozásában a vizsgálat kisebb súlyú törvénysértéseket tárt fel. A
törvénysértések megszüntetése érdekében szakmai segítségnyújtással élt a Békés Megyei
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztálya.
A törvényességi vizsgálat lefolytatása után az alábbiakat állapították meg:
 az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 13/2016. (X.13.) önkormányzati rendelet
nem rendelkezik az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról.
 a rendelet mellékletei – túllépve a törvényi felhatalmazás keretein – tartalmazzák a
feladatellátást végző orvosok, védőnők nevét.
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 a rendelet bevezető részében meg kell jelölni, hogy a rendelet az alapellátásért felelős
országos módszertani intézet véleményének kikérésével került megalkotásra.
A fenti megállapításokat figyelembe véve kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítás tervezetét
fogadja el.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
13/2016.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont:
Általános iskolai körzethatár véleményezése
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése
értelmében a 2017/2018. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az általános
iskolák felvételi körzetét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése
alapján a felvételi körzetek meghatározásához a Kormányhivatalnak minden év november
utolsó napjáig kell beszereznie a megyében működő települési önkormányzatok véleményét.
A fentiek alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya azzal a kéréssel fordult Ecsegfalva Község
Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt
tartalmazó határozatot 2016. november 30. napjáig kell megküldeni.
A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Ecsegfalva település vonatkozásában a kötelező
felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Javasolja elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testületnek a Békés Megyei Kormányhivatal által
kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárainak meghatározására
vonatkozó tervezetet.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
76 /2016. (XI.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei
Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskola
körzethatárának meghatározására vonatkozó tervezettel, és az alábbiak szerint
javasolja a körzethatárok kialakítását:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázási körzete
Dévaványa és Ecsegfalva települések közigazgatási területe.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint
járjon el.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Szarka Andrea aljegyző
2016. november 30.

6. napirendi pont:
Településrendezési Terv készítés megkezdésének kihirdetése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) alapján elindítja Ecsegfalva Község hatályos Település
Szerkezeti Tervének és Ecsegfalva Község helyi építési szabályzatának készítését.
A munka a községben élő lehetséges partnerek kiválasztásával indul. A kiválasztandó
partnerek érdekében az Önkormányzat az alábbi felhívást teszi közzé:
Ecsegfalva Község Önkormányzata elindítja a község Helyi Építési Szabályzatának
készítését. Kérjük azt az ecsegfalvi cselekvőképes nagykorú természetes személyt, vagy a
községben működő gazdálkodási szervezetet, aki a településrendezési döntésekkel várhatóan
érintett lesz vagy érdekli a településrendezési eszköz kidolgozása, az a felhívás közzétételétől
számított 30 napon belül, azaz 2016 december 30-áig jelezze részvételi szándékát a
polgármesteri titkárságon.
A Településrendezési Eszközök kidolgozása a Kormányrendelet VI. fejezet 25-28. alcímében
foglaltak alapján teljes eljárással bonyolítható le.
A tervezési folyamat a településfejlesztési koncepció kidolgozásával indul. Az Önkormányzat
által elfogadott településfejlesztési koncepció alapján készül el a településszerkezeti terv,
melyet a megbízott tervezők megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot készítenek el.
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A munka elkezdése előtt szükséges a szakigazgatási szervek, a partnerek és a szomszéd
települések Önkormányzatának előzetes véleményét kikérni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzottak figyelembevételével, fogadják el a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
77 /2016. (XI.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Képviselő testülete úgy határoz, hogy a település rendezési
eszközök készítését a lehetséges partnerek kiválasztásával és az előzetes
vélemények megkérésével kezdi el. Megbízza Kovács Mária polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a hirdetmény kifüggesztésére és az előzetes
vélemények beszerzésére.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont:
Köztisztviselők részére jutalomról döntés
Czene Boglárka jegyző:
Elmondja, hogy a közigazgatási pályán dolgozó kollégák munkabérét a kormányzat közel 10
év óta nem rendezte. Örömmel konstatáltuk az elmúlt években a közszféra más területein pl.:
oktatás, egészségügy, fegyveres szervek, stb. foglalkoztatott dolgozók bérrendezését, bízva
abban, hogy ez a köztisztviselők esetében is központi szinten majd szabályozásra kerül.
Sajnos ez nem történt meg, sőt a közigazgatásban dolgozó állami tisztviselők tekintetében
július 1-jén véghezvitt 30%-os bérfejlesztés még nagyobb szakadékot képzett a
köztisztviselők és az állami tisztviselők között.
A dévaványai székhelyen dolgozó kollégák esetében a jutalom keretösszegének biztosításáról
a képviselő-testület még októberben hozott döntést, mely a november havi munkabérrel
együtt december elején kerül kifizetésre. A kollégák egységes javadalmazása érdekében az
alábbi döntés meghozatalára kéri fel a képviselő-testületet.
Kovács Mária kéri a képviselőket, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
78 /2016. (XI.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők
részére finanszírozás címén a jutalom kifizetéséhez 609.600,- Ft összegű
pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartalék előirányzata
terhére.

8

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetést módosítsa a
pótelőirányzat összegével, illetve intézkedjen a jutalom összegnek 2016. december 10ig történő kifizetéséről.
Felelősök:

Czene Boglárka jegyző
Réz Dóra gazdálkodási ügyintéző

8. napirendi pont:
DMS One Kft (ASP) iktató szoftver beszerzéséről döntés
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Czene Boglárka jegyző:
A Békés Megyei Kormányhivatal 2016. augusztus 24. napján soron kívüli helyszíni
ellenőrzése során megállapította, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal által
(mindkét településen) alkalmazott „E-Forte Ügyiratkezelő Rendszer” elnevezésű iratkezelési
szoftver kibővített tanúsítványa 2016. május 26. napján lejárt, ezért intézkedésünket kérte arra
vonatkozóan, hogy 2017. január 1. napjával érvényes tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési
szoftvert alkalmazzunk.
A jelenleg használatban lévő iratkezelő rendszerünk szerződése az InterMap Térinformatikai
és Közigazgatás-fejlesztési Iroda Kft.-vel (1029 Budapest, Huba vezér u 56.) 2016. december
31. napjával lejár, ezért a Békés Megyei Kormányhivatal által megtartott ellenőrzés során
feltárt probléma megoldása, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek a közeljövőben történő
megfelelés miatt árajánlatkéréssel fordultunk az ASP rendszer szoftvereit szolgáltató céghez,
hogy részünkre olyan irat- és dokumentumkezelő rendszerre adjon ajánlatot, amely alkalmas a
2018. január elsejével történő ASP rendszerhez való csatlakozásra is.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek –
így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január elsejétől biztosítaniuk kell a
törvényben előírtak szerint az e-ügyintézés lehetőségét. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) is az alábbi,
2016. július 01. napjától hatályos, 114. §-szal egészült ki:
„114. §
(1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető
feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami
informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a
folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.
(2) A helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása
céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató,
számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam
által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban:
önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az
önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.
(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított
szakrendszeri feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső
időpontját követő időtartamra nem köthet.
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(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok
megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati
felhasználása, a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon
követése céljából, a helyi önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a
folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében adattárházat
(a továbbiakban: önkormányzati adattárház) üzemeltet.”
Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül használhatnak
folyamatos ügymenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, amelyek karbantartása
központilag biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások informatikai követése
is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon.
A fejlesztésnek köszönhetően az ügyintézők könnyebben tehetnek eleget adatszolgáltatási
kötelezettségeiknek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. A
szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs
párhuzamosságok, ezáltal csökkenthetők az eljárási költségek is.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a)
iratkezelő rendszer
b)
önkormányzati települési portál rendszer
c)
az elektronikus ügyintézési portál, ide értve az elektronikus
űrlap-szolgáltatást
d)
gazdálkodási rendszer
e)
ingatlanvagyon-kataszter rendszer
f)
önkormányzati adó rendszerű
g)
ipar- és kereskedelmi rendszer
A tervek szerint az ASP 2.0 csatlakozások három ütemben történhetnek meg. Az első
ütemben, 2017. január 1-jéig azon önálló hivatalt alkotó önkormányzatok csatlakoznak a
gazdálkodási és önkormányzati adó rendszerhez, amelyek 5000 fő alatti települések, illetve
azok az önkormányzatok, amelyek közös hivatalt alkotnak és egyik település sem nagyobb,
mint 5000 fő és ahol az önkormányzat rendelkezik megfelelő adatátviteli sebességgel.
A második ütemben, 2017. október 1-jéig az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik
valamennyi önkormányzat. A harmadik ütemben 2018. január 1-jéig az önkormányzati
ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes önkormányzat.
Dévaványa Város Önkormányzatának Hivatala helyi beszerzés keretében pályázatot írt ki az
ASP rendszerre történő átállásra is alkalmas irat- és dokumentumkezelő rendszer
bevezetésére. A pályázati eljárás során a DMS One Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.
ép.) került kiválasztásra a 2017-re adott árajánlattal:
Licenc típusa
Szerver licenc havi díj
Normál user licenc havi díj
Szolgáltatások
Iratkezelési szabályzat készítés
Elektronikus ügyintézési folyamat kialakítása
Migráció
Szoftverkövetési

Mennyiségi
egység
db
db

Mennyiség

Nettó egységár
(Ft/hó)
60. 000,- Ft
2. 500,- Ft

Összesen
Nettó ár
60. 000,- Ft
30. 000,- Ft

Összesen
Bruttó ár
76. 200,- Ft
38. 100,- Ft

Mennyiségi
egység
db
db

Mennyiség
1
1

Nettó egységár
(Ft)
350. 000,- Ft
600. 000,- Ft

350. 000,- Ft
600. 000,- Ft

444. 500,- Ft
762. 000,- Ft

nap
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100. 000,- Ft

400. 000,- Ft

508. 000,- Ft

Mennyiségi

Mennyiség

1
12

10

Nettó ár (Ft)

szolgáltatás
Mérnök óradíj
Kiszállási díj

egység
óra
km

1
1

14. 000,- Ft
70,- Ft

17. 780,- Ft
89,- Ft

Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatásában foglaltakat jóváhagyólag fogadják el.
Kovács Mária polgármester szavazásra bocsájtja az elhangzottakat, és aki egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
79 /2016. (XI.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál 2017. január 1-jétől a DMS One Zrt.
(1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép.) látja el az irat- és dokumentumkezelő
rendszer bevezetését.
Felelős:
Czene Boglárka jegyző
Határidő:
folyamatos
Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 1550-kor bezárta, és zárt ülés tartását
rendelte el.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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