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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgánnester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei
Attiláné, Bercsényi Miklós Dr. Varga László képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Bercsényi Miklós

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv

hitelesítöknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfolemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
106/2017. (IX. 28.) számú
HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény
jegyzőkönyv

Község

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

önkonnányzata

vezetönek Dr. Koncz László

Képviselő-testül ete

Szili Miklós polgármester

Határidő:

ülésén

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek

Bercsényi Miklós képviselőt választja meg.

Felelős:

nyílt

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat:
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1.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás
Előadó:

2.

Szili Miklós polgármester

ASP bevezetéséhez kapcsolódó pályázatok elbírálása
Előadó:

Dr. Koncz László jegyző

3. Lovasberény 3403/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésének megtárgyalása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

4. Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előadó:

5.

Dr. Koncz László jegyző

Elővásárlási

Előadó:

jogról való lemondás megtárgyalása

Szili Miklós polgármester

6. Fogászati ke.zelőegység vásárlásának megtárgyalása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és kibővített
napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testülete
107/2017.(lX. 28.) számú
HATÁROZATA
nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28.-ai nyílt

ülésén napirendjét az alábbiak. szerint fogadja el:

1.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás

2.

ASP bevezetéséhez kapcsolódó pályázatök elbírálása

3.

Lovasberény

3403/3

brsz-ú

önkormányzati

megtárgyalása
4.

Törvényességi felhívás megtárgyalása

ingatlan

értékesítésének
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5.

Elővásárlási

6.

Fogászati kezelőegység vásárlásának megtárgyalása

Felelős:

jogról való lemondás megtárgyalása

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Borsa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Javasolja, ahogy minden évben, úgy az idén is csatlakozzon az
önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

A testület egyetért a polgármesterrel.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázathoz történő csatlakozással, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
108/2017.(IX. 28.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzatának csatlakozásáról a Borsa Hungarica Felsőfokú
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális
tanulmányokat

helyzetű felsőoktatási

kezdő

hallgatók,

illetőleg

a

felsőoktatási

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.

Az önkormányzat a
tanulmányokat

kezdő

felsőoktatási

hallgatók számára, valamint a

felsőoktatási

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a páJyázatok

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás
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összegének

továbbítása

során

maradéktalanul

az

Szerződési

Általános

Feltételeknek megfelelően jár el.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelö által kidolgozott Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott alapfeltételek alapján a jelenlegi
hallgatók („A" típusú pályázat), illetve

felsőoktatási

felsőoktatási

tanulmányokat kezdeni

kívánók (,$" típusú pályázat) részére a pályázatok kiírási határideje: 2017.
október 3.

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

polgármestert, hogy a szükséges okiratokat írja alá.

Felelős :Szili
Határidő:

Miklós polgármester

azonnal

2. ASP bevezetéséhez kapcsolódó pályázatok elbírálása
I az ajánlatokat a jegyzőkönyv 2.a-2.d számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy az ASP bevezetéséhez az önkormányzat hatmillió
forint támogatást kapott, amiből meg kell oldani a szükséges eszközbeszerzést, adatmigrációt

és a szabályozási keretek kialakítását. A feladatok megoldására ajánlati felhívást bocsátott ki
megfelelő

szakcégek részére. Az önkormányzati szakrendszerek adatminöségének javítása,

migrációja tárgyában három érvényes ajánlat érkezett. Ismertetve az ajánlatokat elmondja,
hogy a

legkedvezőbb

ajánlaton az

E-Szoftverfej le sztő

Kft adta. Javasolja, hogy a testület az

E-Szoftver Kft ajánlatát fogadja el.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati
szakrendszerek adatminöségének javítása, migrációja tárgyában beérkezett ajánlatok közül az
E-Szoftverfejlestő

Kft

ajánlata,

kézfelemeléssel szavazzon.

mint

l egkedvezőbb

ajánlat

kerüljön

elfogadásra,
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
109/2017. (IX.28.) számú

HATÁROZATA
ASP bevezetéséhez kacsolódó önkormányzati szakrendszerek adatminöségének javítása,

migrációja tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ASP
bevezetéséhez kapcsolódó önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
javítása, migrációja tárgyában beérkezett ajánlatok közül az E-Szoftverfejlesztő
Kft (4964 Fülesd, Fő út 25.) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Felkéri a polgánnestert a megbízási szerződés megkötésére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:azonrutl

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy a számítástechnikai eszközök és szoftverek

beszerzésére kiküldött ajánlattételi fellúvásra 3 érvényes ajánlat érkezett. Ismertetve az
ajánlatokat megállapítja, hogy Összességében a legkedvezőbb ajánlatot, küJönösen a műszaki
tartalmát tekintve, az RGB Kft tette. Javasolta az ajánlat elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a számítástechnikai eszközök és
szoftverek beszerzésére beérkezett ajánlatok közül az RGB Kft ajánlatát, mint

legkedvezőbb

ajánlatot fogadja el, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
110/2017. (IX. 28.) számú

HATÁROZATA
ASP bevezetéséhez kacsolódó számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek
beszerzése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ASP
bevezetéséhez kapcsolódó számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek
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beszerzése tárgyában beérkezett ajánlatok közül az RBG Computer Kft (8000
Székesfehérvár Palotai út 8/B.) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Felkéri a polgánnestert a szállítási szerződés megkötésére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy a szabályozási keretek kialakítására (

információbiztonsági és iratkezelési szabályzat) 3 érvényes ajánlat érkezett. Ismertetve az
ajánlatokat megállapítja, hogy a

legkedvezőbb

ajánlatot a WEB Biztonságtechnikai Kft tette.

Javasolja az ajánlat elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a szabályoz.ási kertek .kialakítására

beérkezett ajánlatok közül a WEB Biztonságtechnikai Kft ajánlatát, mint

legkedvezőbb

ajánlatot fogadja el, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
111/2017. (IX. 28.) számú

HATÁROZATA
ASP bevezetéséhez kacsolódó működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ASP
bevezetéséhez kapcsolódó működésfejlesztés és szabályozási keretek .kialakítása
tárgyában beérkezett ajánlatok közül a WEB Biztonság Informatika K:ft (5600
Békéscsaba, Felsőnyomás u. 166/l) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja
el.
Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő :

azonnal
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Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy új nyomtató is beszerzésre kerül. Az ajánlattételi
felhívásra 3 érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlatokat ismertetve megállapítja, hogy a
legkedvezőbb

ajánlatot Alba Idea Kft tette. Javasolja az ajánlat elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki az új nyomtatóra beérkezett ajánlatok
közül az az Alba Idea Kft ajánlatát, mint

legkedvezőbb

ajánlatot fogadja el, kézfelemeléssel

szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
112/2017. (IX. 28.) számú

HATÁROZATA
ASP bevezetéséhez kacsolódó multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció beszerzése
tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ASP
bevezetéséhez kapcsolódó multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció
beszerzése tárgyában beérkezett ajánlatok közül az Alba Idea Kft (8095 Pákozd
Vörösmarty u 11) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Felkéri a polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:azonnal

3. Lovasberény 3403/3 hrsz.ú önkormányzati ingatlan értékesítésének megtárgyalása

I az ingatlan vételi ajánlatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a vételi ajánlatban foglaltakat. Elmondja, ameMyiben a
testület hozzájárul az ingat1an értékesítéséhez,

előtte

forgalmi értékbecslést kell készíteni a

vételár megállapításához.

Dr. Varga László képviselő : Javasolja a forgalmi értékbecslés elkészítését.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért 3403/3 hrsz-ú ingatlan
értékesítését megelőző forgalmi értékbecslés felülvizsgálatával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyJ1t szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
113/2017. (IX.28.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény, 3403/3 helyrajzi számú ingatlan forgalmi értékbecsléséról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
forgahni éiiékbecslést készíttet a

Lovasberény, 3403/3 helyrajzi számú

ingatlanról. Az értékbecslést követően dönt az ingatlan értékesítéséről.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

4. Törvényességi f elbivás megtárgyalása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívásában

kifogásolta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság üléseiről 2017-ben nem kerültek
felterjesztésre

jegyzőkönyvek.

Ennek oka, hogy ebben az évben nem volt bizottsági ülés,

ezért nem volt mit felterjeszteni. Kétségtelen azonban, hogy állandó bizottságot akkor
érdemes felállítani és működtetni, ha olyan állandó jellegű feladatai vannak, amelyek
megkívánják a rendszeres ülésezést. Az előterjesztésben javasolja a bizottság megszüntetését,
mert feladatkörét a testület is, vagy eseti bizottság is elláthatja. Elmondja, hogy amennyiben a
testület határozatot hoz a bizottság megszüntetéséről, úgy az SZMSZ-t is módosítani kell.

Dr. Varga László

képviselő:

Elmondja, mint a bizottság tagja, ö is egyetért azzal, hogy a

bizottság megszüntetésre kerüljön.

A testület egyetért a javaslattal.
Szili Miklós polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság október 15. napján megszüntetésre kerüljön, kézfelemeléssel

szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
114/2017. (IX. 28.) számú

HATÁROZATA
Fejér Megyei Kormányhivatal FE/0211107-112017. számú törvényességi
felhívásáról
Lovasberény Község Önk01mányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal

FE/02/1107-1/2017 .számú

törvényességi

felhívását

megtárgyalva megállapítja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2017.
augusztus 31 napjáig nem tartott bizottsági ülést, ezért

jegyzőkönyvek

sem

készülhettek az ülésekről.
Megállapítja, hogy a Bizottság feladatköre nem indokolja, hogy a

Képviselő

testület mellett állandó bizottságként működjön, ezért úgy dönt, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságot 2017. október 15. napjával megszünteti. A
bizottság feladatkörét a Képviselő-testület látja el.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Dr. Koncz László jegyző: Javasolja, hogy a meghozott határozat alapján az SZMSZ is
módosításra kerüljön, azaz a rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az SZMSZ rendelet
javasolt módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(X.03.)
önkormányzati rendelete a

Képviselő-testület

és szervei szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 1/2015.(1.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 6 sz. melléklete tartalmazza/
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5.

Elővásárlási jogról való lemondás

megtárgyalása

1 a kérelmet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a
megvásárlására kötött elövásár1ási

szerződést.

kérelmező

a 1009/A hrsz-ú ingatlan

Az ingatlanra az önkormányzatnak elővásárlási

joga van. Az előszerződés alapján a testületnek döntenie kell, hogy élni kíván az elővásárlási
jogával, vagy lemond róla. Az ingatlan vételára 400.000,- Ft Tekintettel arra, hogy a terület
nem fejlesztési cél az önkormányzatnak, ezért javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen az
elővásárlási jogával.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 1009/A hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában az önkormányzat nem kíván élni az

elővásárlási

jogával,

kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
115/2017.(IX. 28.) számú
HATÁROZATA
A lovasberényi 1009/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elövásárlásijog
lemondásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt, hogy lovasberényi 1009/A helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

6. Fogászati kezelőegység vásárlásának megtárgyalása

11
Szili Miklós polgármester: Elmondja, a házi fogorvos jelezte, hogy véglegesen tönkrement
a fogorvosi kezelőegység, így csak fogat tud húzni. Sürgeti egy új kezelőegység beszerzését.

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy a doktor úr javasolta egy általa jónak tartott gép
megvásárlását és küldött is erről leírást. A kezelőegység igen drága, mintegy 8.000.000,- Ft,
de a Merkantil Bank lízing konstrukciójában megvásárolható részletekben.
Ugyanakkor egy másik ajánlat is érkezett, ami olcsóbb és úgyszintén megoldható a
részletvétel.

képviselő:

Dr. Varga László
kezelőegység

Elmondja, hogy nagyon fontos egy színvonalas jó

beszerzése, mert a fogorvos koránál fogva pár éven belül nyugdíjba megy és új

fogorvos csak abban az esetben jönne, ha jól felszerelt
kezelőegységek

hogy juttassa el hozzá a

rendelőben

dolgozhat. Kéri a jegyzőt,

leírását, mert egy

szakértő

barátjával

véleményeztetné.
Dr. Koncz László

jegyző:

Kijelenti, hogy ennek nincs akadálya, megküldi azokat az

ajánlatokat, ami hozzá érkezett.

Szili Miklós polgármester: A kezelőegység beszerzéséről szóló előterjesztést az ajánlatok
szakvéleményezése ismeretében a következő ülés fogja megtárgyalni.

A testület egyetért a polgármesterrel.
Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 20,30 órakor.

. . >/i4L . .

„

Szili Miklós
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

· · · · · ~· · ·
Befésényi Miklós
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2017. szeptember 28.-án, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok:

1.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás
Előadó:

2.

Szili Miklós polgármester

ASP bevezetéséhez kapcsolódó pályázatok elbírálása
Előadó:

Dr. Koncz László jegyző

3. Lovasberény 3403/3 hr5z-ú önkormányzati ingatlan értékesítésének megtárgyalása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

4. Törvényességi felhív.ás megtárgyalása
Előadó:

5.

Dr. Koncz László jegyző

Elővásárlási

Előadó :

Szili Miklós polgármester

6. Fogászati
Előadó:

jogról való lemondás megtárgyalása

kezelőegység

vásárlásának megtárgyalása

Szili Miklós polgármester

Lovasberény, 2017. szeptember 22.
Tisztelettel:
Szili Miklós sk.
polgármester
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··\,~ .j /;
8093 Lovasberény, Kossuth L u. 62. Tellfax:(22)45!Hl24 ;
szifi.miklos@lovasberenv.datatrans.hu
www.lovasbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember
28.-án 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

j;_u1, \},__

.............................................

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka

képviselő

Lagler István képviselő
Dr. Szendrei Attiláné képviselő
Bercsényi Miklós

képviselő

... ~:~;~ ............... .
········· ~·····················i ····· , ·······
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•••.••.....•....••.

~VD~w .
.....................

··········~rr: 1 ·······

Dr. Varga László képviselő
Kerecsényi Zsuzsanna képviselő

..............................................

/'

Dr. Koncz László jegyző

{(.~ ,.~~..~...·····

Meghívott jelenlevők:

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.••/2017. (IX.28.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőfokú
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2018. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a
kezdő

fiatalok

felsőoktatási

részére

hallgatók számára, valamint a

kiírandó

Bursa

Hungarica

felsőoktatási

Felsőoktatási

tanulmányokat
Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételeknek megfelelően jár el.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelö által kidolgozott Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott alapfeltételek alapján a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A" típusú pályázat),
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B" típusú pályázat) részére a pályázatok
kiírási határideje: 2017. október 3.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a szükséges okiratokat írj a alá.

Felelős:Szili
Határidő:

Miklós polgármester

azonnal

Szili Miklós

Dr.Koncz László

polgármester

jegyző
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Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása,
Önkormányzati szákrendszerek adatmin6ségének javítása, migrációja
és Tesztelés élesítés támogatása
tevékenységek tárgyában
AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

t_ - ---··- · -·-- „. · -···· -'

a
Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében ,
„Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez" című KÖFOP-1 .2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott
projekt keretében

Aánlatkérö önkormán zat

r

Ctm:

8093 Lovasberén , Kossuth u. 62.

A'á
1 ttevo
..
,J na
Név:
Cím:
Kapcsolattartó:
Telefon:
E-mail:

Ajánlatunk a

E-Szoftverfejlesztő Kft.
4964 Fülesd, Fö u. 25.
Csizmazia Tibor üQvvezetö
+36702502139
asp@eszoft.hu

következő :

Megnevezés

őnkof1nányzatok elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítása

Önkormányzati szakrendszerek
adatmin6ségének javítása,
migrációja
Tesztelés, élesítés támogatása

Összesen

Nettó ár

ÁFA (27%)

Bruttó ár

-

-

Csak2.
támogatási
kategória esetén

1039 370 Ft

280 630 Ft

1 320 OOO Ft

188 976 Ft

51 024 Ft

240 OOO Ft

1228346 Ft

331 654 Ft

1 560 OOOFt

Ajánlatunk elbírálása során az alábbi szempontokat, e lőnyöket szíveskedjenek figyelembe venni:

Elöleget nem kérünk. Közvetlenül, nem fövállalkozón keresztül tudunk kommunikálni. Alvállalkozót

a feladat megoldáséba nem vonunk be.
Már volt sikeres migrációnk az ASP 1.0-ben a gazdálkodási, tárgyi eszköz, iratkezelö és kataszteri
rendszerekre. Egyedülállóan hatalmas tapasztalatunk, referenciánk van a migrációk sikeres
lebonyolításában, edd ig több mint ezer migrációt végeztünk a különböző rendszerekben.
Egy nagy létszámú adatmigráclós csoportot hoztunk létre, mely a tömeges adatrögzltési feladatokat
is elvégzi. lgy garantálni tudjuk, hogy Önöknek nincs adatrögzítési feladata a migráció és
adattisztítás során. Ez a garancia csak a közvetlen, adattisztitási feladatot i6 1artalmaz6
megrendelésre vonatkozik. A hivatali munkatársak terhelése a lehetö legkisebb lesz, minden
átvállalható feladatot mi végzünk el.

r

Van saját fejlesztésű gazdálkodási, tárgyi eszköz, iratkezelö és kataszteri rendszerünk, rgy szakmai
szempontból is értjük, hogyan kell értelmezni, átalakltani az adatokat a sikeres migráció érdekében.
Saját fejlesztésü rendszereinket tökéletes ismerjük, lgy mi tudjuk a legtökéletesebb migrációt
végrehajtani.

Elkészl.lj.ük az összes szükséges dokumentációt (pl. migrációs jegyzökönyv).
Migrációs eljárésunk tetszöleges számban ismételhetö.
+1 ajándék: 300 pe_rc, azaz 5 óra ingyenes telefonos segítséget nyújtunk az ASP induláshoz.
A támogatást kizárólag azok számára tudjuk biztos/tani, akik a migráció, adattisztítás
teljes feladatával közvetlenül bennünket blznak meg. A telefonos támogatás során visszahívjuk, rgy
a telefon költség sem terheli.

Ajánlatunk érvényességi ideje: 90 nap, de min. a Támogatói okirat keltezését
30 nap

követő

Nyilatkozat:
Az ajánlattételi felhívást teljes körüen áttanulmányoztuk, megismertük és azokat
elfogadtuk, ajánlatunkat annak ismeretében és előírásai szerint tettük!
Nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági feltételeknek
megfelelünk. Az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadjuk.

Kelt: Fülesd, 2017.09.25.
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2. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Nyilatkozat jogi személy vagy jogi s~élyiséggel nem rendelkezö más szervezet esetén az
Áht. 41 § (6), valamint az Ávr. 50 § (1) bekezdésében foglalt feltételnek való
.- .,
megfelelőségről
,
~k)
(
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:
,
.
·
~ln..,.
t.>.2'
<.:>\
•-'o··y.,..
. a(z)
Alu 11rott a ...-:-:~:;~ .... ... : ............ : .................. „ ....•.•........•...... „ •..•......• ,mint
" \.
.
\
..... :~ ..: .. !-.~~! ••~~~ .'~~~~~~~:\ ~ •••~>e..i: -'· ......................... „...... (szervezet nyilvántartási
száma:t<'f"::~·~? ::~,~~ ~.~·~~~~.„ .. „székhelye:?r:\.:~:i.~);,.,, ~. \ .-n; .:~~.1. .. ;) cégjegyzésre/aláírásra
jogosult képviselője (képviselői) jelen okirat aláírásával

kijelentem (kijelcntj(ik),
hogy az általam (általunk) képviselt szervezet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
törvény 3 § (1) bekezdésének 1. pontja alapján 1 átlátható szervezetnek minősül.
(

Aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a
valóságnak mindenben me$felelnek.
Tudomásul veszem (vesszük), hogy
):> a nyilatkozatban foglaltak vált-0zása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok
(kötelesek vagyunk) Kápolnásnyék Község Önkormányzatát írásban értesíteni,
továbbá
);.> a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kapott megbízás, '!l~ndelés, vagy más
0 /:'ivc:a„
hasonló visszterhes magánjogi kötelem semmis.
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cégszerű aláírás
1 J.

§ ( 1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható SZ:eTVCZCt;
a) az állam, a költség'v"ctési szt-rv, a köztestület. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi SLcmély, az oly;in gazdálkodó s?ervezet, amely\len az állam vagy a helyi önkormanyzat külön-külön vagy együtt \ 00%ps részesedéssel rendelkezik, a li~'tllzetközi szervezet. a külföldi állam. a kulfüldi helyhatóság„ a külföldi állami vagy
helyhatósági szen, é$ az Európai Gai.dasági Tersegröl szóló megállapodásban ré57.cs állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvén)társaság,
b) az olyan belföldi vagy kOlföldi jogi személ) vagy jogi samélyiséggcl nem rendclkezö gazdalkodó szervezet, amely
megfoh:I a következő teltételeknek:
ba) tulajdonosi s2erkc:-letc:. a pénz.mosás és a terrorizm11s iinan57.írozása mege\6zéséröl és megakadá!yo2.ásáról szóló törvény
szerint meghatárowtt ~nylugcs tulajdonosa megismerhetó,
hb} ai Európai Unió tagallamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló meglillapodásban részes államban. a Gazdasági
J:gyliUmúködési &!s Fejlesz.tési Szervezet mgáUamában vagy olyan államhan renddkczik adóilletöséggel amellyd
Magyarországnak a kenós adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minösQJ a társasagí adóról és az osztalékadóról szóló tön·ény slerint megbatáro1.on ellenönöu kOlfüldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó ~-zerve-.tctben kön'etlenúl vagy közvetc:tten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyá.<1sa! vagy szavazati joggal
bíró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkc.zö gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be} alpont szerinti
feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vizitár.lulat. amely megfeld a következő fültétdeknck:

ca) vezető t!S2tségviselői megismerhetők.
eb} a civil S7.~rvczet és a vfzitársulat, valamint c"Lel: vezetö tisztségviselői nem átlatható szervezetben nem rendelke7.nek 2So/6ot meghaladó rés:r.esedéssel,
cc) székhelye az Európai lJnió tagállamában, az Európai Gazdasági Térsi:gröl s?.óló megállapodásban ré~ies államban, a
Gar.da!!ági EgyUrtmüködési és Fejlesztési Szervezet togállamában vagy olyáll államban van. amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerUJl!séröl szóló egyezménye \'an:

.
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AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
az ASP rendszerhez _történő csatla.koz.áshoz s:zükséges hardver eszközök beszerzése
tárgyában
a

Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program {KÖFOP) keretében.
„Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című
KÖFOP-1.2.1 •VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott

r

projekt keretében

Ajánlatkérő

önkormányzat
..

Név:

'

,•

'"'''•

Cím:
::

Ajánlattevő

Név:

Q.(;0 CoMpt..d-er \.(~-Í.

Cím:

~e:?()

Kapcsolattartó:

QMe:.> i ).á~ab

Telefon:
E-mail:

5~ ~a~a.C,li r vd.J~ 1 ~4cx( ü+ <8f3

O{;- ':'-Oj '3oS - /.~Lt4
l~ me :'>ie_ \:) bcompu ,Jer. j) '-l

8

Nyilatkozat: Az ajánlattételi felhívást teljes körűen áttanulmányoztuk, megismertük és azokat
elfogadtuk, ajánlatunkat annak ismeretében és előírásai szerint tettük!
Az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadjuk.
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aláfrás
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RGB Compute-r Kereskedelmi ~ Szo19. Kft.
8000 Székesfehérvár, Palotai üt Sffi. fszt. 6.
Ad6uám: 1M20111).2-07 Cg.: 07--0M10901
Ban~~?.á-:;!a~~m· 11 7360re.~U05

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
Alulírott Gl.MESJ LÁSZLÓ 8000 Székesfehéroár, Vásárhelyi u. 15/C.
DL em.. 13.

s~m

alatti lakos, mint az

RGB Computer Sscimítástecltntkaf
Korlátolt Felel6sségü Társaság
(8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 15/C. IH. em. 13.)
ügyvezetője

a céget úgy jegyzem, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott
cégelnevezés alá a nevemet önill6an ~ alábbiak szerint írom.

Dr. Róka Károlyné
közjegyző

8003 Székesfehérvár, Pf. 48.
Jókai u. 4. Tel/Fax.: (22) 328-840.

----------------------------------42015 /H/357 /2009. ügyszám-------------------------Dr. Róka Károlyné Székesfehérvári Közjegyző hitelesen tanúsíto~ hogy ezt az----

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT az általam személyesen ismert--------------------------GIMESI LÁSZLÓ (Székesfehérvár, 1977. 04. 05. anyja neve: Hollós Klára) ------ügyvezető, 8000 Székesfehé!vár, Vásárhelyi u. 15/C. Ill. em. 13. szám alatti lakos, aki magát a 8565621A. sorszámú személyazonosító igazolványával jgazolta, a mai -„
., kezúleg al''
.
napon e1ottem
saJat
atrta.----------------------------------------------------------Székesfehétvár, 2009. Kettőezer-kilencedik évi július hó 9. kilencediknapján.--------
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·ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Nyilatkozat jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendeJkező más szervezet esetén az
Áht. 41 § (6), valamint az Á vr. 50 § (1) bekezdésében foglalt feltételnek való
megfelelöségröl
/"'l

) . ~r

1 ílit: ;:f
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1 ,_ „
Alulírott(ak) ...e„.......
„ ..

· a(z)
mmt
(szervezet nyilvántartási
cégjegyzésre/aláírásra
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jogosult képviselője (képviselői) jelen okirat aláírásával

kijelentem (kijelentjük),
hogy az általam (általunk) képviselt szervezet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
törvény 3 § (1) bekez~ésének l . pontja alapján 1 átlátható szervezetnek minősül.
Aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a
valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem (vesszük), hogy
)o a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok
(kötelesek vagyunk) Kápolnásnyék Község Önkormányzatát írásban értesíteni, továbbá
)'- a valótlan tartaJmú nyilatkozat alapján kapott megbízás, megrendelés, vagy más hasonló
visszterhes magánjogi kötelem semmis.

1 3. §

(1) E törvény allcalmazásában

l. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkonnényzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkorm6nyzat külön-külön vagy "együtt 1OOo/...os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi Allami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevtzetett nyilvánosan
m0l<öd6 rtszvénytársaság,
b) az olyan belfüidi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendellcew gazdálkodó survezct, amely megfelel
a kOvetkezö feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénz.mosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttmilködési és Fejlesztési Szervezet tag•llamában vagy olyan éllamban rendelkezik adóille1öséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adózta1ás elkerllléséröl szóló egyezménye van,
be) nem minösül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény sz:erint meghatározott cllenönött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenúl vagy közvetetten több mint 2So/.,..os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
biró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba}, bb) és be) alponl szerinti
felt~elek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vlzitársulat, amely megfelel a követkew feltételeknek:
ca) vezető lisztségviselöi meg.ismerhetők.
eb) a civil szerv~ és a vízitórsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
.
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdaságí EgytmmükOdési és Fejlesztési .Szervezet tagállamában vagy olyan államban van. amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerUléströl szóló egyezménye van;
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8000 Székesfehérvár
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Telefon I Fax: (22) 316-806

Computer Kft.

www.rghcomputer.hu
E-mail: info@rgbcomputer.hu

Palotai út 8. (Ali3AHÁZ)

•

ÁRAJÁNLAT
Tisztelt dr. Koncz László!
Kérésére az alábbi árajánlatot tudom adni:

Megnevezés

Mennyiség Nettó egységár
(db)
(Ft)

Bruttó egységár
(Ft)

Monitor alapkonfiguráció

5

31 354 Ft

39 820 Ft

Kártyaolvasó alapkonfiguráció

5
5

15 OOO Ft

2

Munkaállomások MS Windows
környezetben
Laptopok MS Windows környezetben

Szállítási és kivitelezési
Megtisztelő

határidő:

5-15 munkanap.

érdekl!>dését megköszönve, tisztelettel üdvözli:

Ajánlati ár nettó
összesen

Ajánlati ~r bruttó
összesen

156 770 Ft

199 098 Ft

19 050 Ft

8 466 Ft
4 050 Ft

75 OOO Ft

206 388 Ft

262 113 Ft

55 725 Ft

1 031 940 Ft

95 250 Ft
1310564 Ft

312 923 Ft

397 412 Ft

84 489 Ft

625 846 Ft

794 824 Ft

1889556 Ft

2 399736 Ft

Ajánlati ár összesen (eszközök):

Árajánlatunk 30 napig érvényes, ezt követően az árváltozás jogát fenntartjuk.

ÁFA összesen

t.:~~esi~ó
7
ügyvezető

Készült: 2017. szeptember 22.

~
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RGB Comp,u'-r KereeMcltlnll '9 &zola. Kft.
8000 SúbsM,..., ~„ u. 1~ 11111$.
AdószMI: 13420118,2-07 Cji.:· 07..-.o10901

Sants2*nlas:r!m: 117~

RGB Computer Kft.
8000 Székesfehérvár
Palotai út 8. (ALBAHÁZ)
Te lefon I Fax: (22) 316·806
www.rgbcomputer.hu
E-mail: info@rgbcomputer.hu

· Computer Kft.

ÁRAJÁNLAT
Tisztelt dr. Koncz László!
Kérésére az alábbi árajánlatot tudom adni:

Számitógép konfiguréció i3:

ASUS PRIMB B250M-K. ll1Sl B2SO DVI M2 mA'lX abpJip
Imel Qxe i3 7100 3,.9GHz 3MB LGAUS l BOX BX80677137100 proreuftt
Kinpton.K.VR21N1SS8/4 4Gbl2133.MBz Q.15 b:4GB DDR4memó0a

Samsung SM961 M'ZVPWJ.28HOOM-OOOoo l28GB M2 PCIB sm>megb1!1ó
FSP 400WBEXA+ Tipegytég A'IX UcmPFC 8pío VGA
DeepCeol Smara~mATX aánitágép hiz. üp nBkü1
Logitiech Deakwp MK.120 USB billen1yfi7.et + ~
Windows 10 Hmie 64-bit HUN OEM opmíciéB reoclazaMS Office 2016 Hame mdBmineaa HUN :&mZmeML P'2 T5D--02867
~Jég

tdq>itéa

1871f1Ft
29107Ft
99S3Ft
30240Ft
10347Ft
5725Ft
6033Ft
25334Ft
fJ0923 Ft
lOOOOFt

18716Ft
29107Ft
9953Ft
30240Ft
10347Ft
S725Ft
6033Ft

1
1
l
l
l
l

1
1

25 334Ft
60 9'l3 Ft
lOOOOFt

l
l

Nettó ii1111nsm:
Braatóa.....

206388Ft

2611138

Monitor:

LG 21,5' 22MP48D-P LFD IPS 14ml DVl-D BK
DVI-D link lcábel 2m

30032Pt
l322Ft

30032Ft
l322Ft

l
l

NeöiW.mm:

31354Ft

3'820Ft

B1'111ffó . _ •.:

e-személyigazolvány olvasó:

REINER. SCT cybedadc. RFID bam- ~ igadvány olvasó
Netfáiazesm:

Bnttó f

fUll!

lSOOOFt

1

lSOOOFt
lSOOOFt

19 0S0Ft

• ••
Notebook:

Nett6.darabir Daiabaám
Lenoro IcbPad 700-171SK 8iOllV0047HV 17~ FHD iS 4G 24008 GIX9SOM/4G

WlOHomemotebook
MS Office 2016 Hooie aod Bmioeea HUN Euroüme ML P2 TID-02867
Telqiítá
Ndti Mwrsm.:
Bnlté i r ála:
Tulajdonságok
Azonosító:
Op. rendszer:
Kijelző méret:

80RV0047HV
Windows l 0 Home
17,3'

Processzor:
Sebesség:

6300HQ 2.3GHz

Memória:

4GBDDR4

SSD:

240GB

Intel Core i5

ODD:
opcionális külső fró (nem tartozék)
Külön Videóchip: igen

Méret:
Tömeg:
Szin:
Webkamera;
Kártyaolvasó:

l

242000Ft

QJ923Ft

1

00923 Ft

lOOOOFt

l

lOOOOFt

312 923 Ft

felbontás: 1920x1080 WXGA FHD
Kijelző típ\1s:
IPS

Videóchip:
Hálózat:
Akkumulátor:

242000Ft

327-412..D

Kijelző

„

Netti> 6r

NVIDIA GeForce GTX 950M 4GB

10/100/1000, 802. l l ac/a/b/g/n
4cell 60Wh
423 x 305 x 27 .95 mm
3,5kg
Fekete
720p HD web.kamera
igen

Bluetooth:

Bluetooth 4.0

USB 2.0 /USB 3.0:

11 2

Billentyűzet:

Magyar + numerikus, háttérvilágftásos
24 hó

Garancia:
Garancia kiterjesztés:
Egyéb tulajdonságok:

Rendelhető hozzá

HDMI csatlakozó

Árajánlatunk 30 napig érvényes, ezt követően az árváltozás jogát fenntartjuk.
Szállítási és kivitelezési határidő: 5-15 munkanap.
Megtisztelö érdeklődését megköszönve, tisztelettel üdvözli:

Készült: 20 17. szeptember 22.

..
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1. számú melléklet

AJÁNLATTéTEU ADATLAP
MliködésfejlesttéS és szabályozási keretek kialakítása,
tevékenységek ~rgyában

a
Közszolgáltatá~fejtesztési Operatlv Program (KÖFOP) keretében.
„CsaflakQzási kon~trukció az Önkormányzati ASP rendszer ország~s
kiterjesztéséhez" cimíí KÖFOP~1.2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott
projekt keretében

'

Ajánlatkéró önkormányzat
Név:
Lovas!;Jerény ~özség Onk-orinányzata
Cfm:
8093 Lovasberény, Kc)ssuth o. 62.

Ajánlattevő

Név:

Cím:
Kapcsolattartó:
Telefon~
E-mail;

Ajanlatunk a következő;

Működésfejlesztés és

szabályozási keretek kialakítása
Összesen

.„
6
Ajénlatunk elbii'álása során az afábbi szempontokat, ~Jönyöket szíveskedjenek fl~be ~nni:

r

Ajánlatunk érvényességi ideje: 90 nap, de min. a Támogatói okirat keltezését követő

30nap

Nyilatkozat:

Az ajánlattéten felhív.ást teljes körűen á~nulmányoztuk. megismertük és azokat
elfogadtuk, ajánlatunkat annak ismeretében és eJöfrásai szerint tettük!
NylJatk:ozunk, hogy az ajánlatkérésben meghatározott alkatrriasságj feltételeknek
megfelelünk. .Az. Ajánlatkérö c;töntését feltétel nélkül elfogadjuk.

Web Biztonság Informatika Kft.
5600 Békéscsaba, Fels5nyornás 166/1
Adószám: 24261175-2-04

Cégszerü afáírás

.„ . .

.7

2. sz. meHékfet

ÁTLÁTHATÓSÁGINYILATKQZAT
Nyilatkozat jogi szem~ly vagy jogi szem~yiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az
Áht. 41 § (6), valamint az Ávr. 50 § (1) bekezdésében foglalt feltételnek való
megfelelőségröl
Aluiírott(ak) .. !:J...~.~:..~ ..... .fJ...1$.MC....e;~· ·················· ······························· mint a(z)
1:1~tL.
.;.•
t; 1r.s~::oCL //li'drKA
kf T.
(szerve~t .fi}'!·1yantartásl
•
•·
, •"*'-Y.:
~•• , • :n,..,
1 •• •'fr:. -QN
{ •••••• ••••
't •••••••••••• • • • •••••• „ ...... , ..... ,., . · .. · .... „ .. ·
•
~
1,_
~
01"_,
e ""I
n~"L-l
· -~óO„ l}éJi:G~CS·ll~A ,fe-t..s;~~c.A4f~-2~~"/"7/ lá' ·,
szmna:•.Q.i;. 9•..-. .•• „ • ~ .i. .~. ,4..- ••sze~ ye............. ........ „. ~ ...... ....;J cegicgy-.i::esre a lrasr&
jogosult képviselője (képviselői) jeien okjrat aláírásáva1
kijelentem (kijelentjük},

hogy az általam {általunk) képviselt szervezet a Nemzeti Vagyon:ról szóló 201 I. évi CXCVI
törvény 3 § (J) bekezdésének 1. pontja alapján 1 ádátható szervezetnek miDÖ$ül

Aláírásommal {aláírásunJ(kal) igazolom ügazoljtik), hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a
va!Cságnak mindenben megfelelnek.

Tudomá.Súl veszem (vesszmc), hogy
; a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul ~öteles vagyok
(l<ö~e1esek vagyunk) Kápolnásnyék Község Önk()fijlán.yzatát írásban értesíteni~
továbbá
,.,.. a valótlan tartalmú nyilatko:zat alapján kapott megbízás, megrendelés, vagy más

hasonló visszterhes magánjogi kötelem semmis.

Web Biztonság Informatika Kft.
5600 ~késcsaba; Felsönyon:iás 1:66/1

·~~5-2·04
cégszerű aláírás
1 3. §

(l) E t&vény elkalmuásában

t. átlitható·szervezet:
a) az allam, a köitsé,,.<>vetési $7.UV, a köztestület, a helyi önkooná:n,y.mt. a nemzetiségi önkonnáll)'1Alt, a 1ámlláS, az .t:gyfiw
jogi s~ly. az olyan gazdálkodó szetvezet, ~l}'ben. az ~lam vagy a helyi öolcOr:minyzat kfilön-killön ngy együtt 100%·
os részesedéssel renáetkezilc, a ncmzctk.üz1 szcrvezca. a kiiUaldi állam, o kulfOldi helybatósig. a ~lölQi állami vagy
helyb~sági ~rv és az Európai (}azdasági Térségről ~ló megáHapodásban rés7.es állam szabályozott piacára bevezetett
nyilváOOsan miíködö részvény~
.
b) az olyan beltOldi vagy kOlt'öldi jogi sz.emély vagy jogi személyiséggel nem ~ndelkczö gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a kö~ezö feltételeknek:
ba) tulaJdooosi szerkc:iete, a penzmosás és a temnizmus finanszírozása ~egelöz.ésérúl és megakadályozásáról szóló tön'ény
.szerint toe"gbatarozótt tényleges tulajdonO$l megjsmcrhctö.
bb) az Európai Unió tagallamliban. u Európai Gazdasigi Tétségról szóló megállapodásban rtszes áJlamban.. a G:lzdasági
Együttmúk&sé.si és· fejksztési Sttrvezet tagál~ vagy olyan illamba;n midelkczik a®ilJc~t. amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkcril!ésérOI sWló egyemi~ye van,
·
be) nem minös!ll a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghararozott ellenönött kolmldi ~·
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlertül vagy közvetetten több miilt 25°.fr,.o,~ tulajdonnal, ~olyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy. jogi. személyi~I nem raidelke:l.ö g11Zdálkodó szervezet ~kin~tében a l:ia}, bb) ~ be} alp<mt ~inti
fe1té1elélc: fennállnak:
e) az a dvil szent~zet és a vízitársulas. amely megfelel a ialvc:tk.ezö feltéieleknek:
ca) vezetó tisztstgviselöi megi~mcrbeiök.
eb) a civil siervezct és a vízitársul~ valamint ezek v~etö tii;ztségvisetöi nein áihitbató szervezetbt;n nem ~eil.~ 25%.
ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagálla~. az Európai Gazdas-Jgi Terségröl szóló megillapodásban részes államban. a
Gazdasági Együttműködési és fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan illlamban van. amellyel Magy:aországnak a
kettős adó~elke.rt!Jéséról szóló cg.ye7nWnye van:
·

'.•
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AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
az ASP rendszerhez; történő csatlakozáshoz szükséges 1 db multifunkciós
nyomatkészító alapkonfiguráció 2. beszerzése
tárgyában
a

Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) ketetében,
„Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésébez" című
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott
projekt keretében

Ajánlatkérö önkonnányzat
Név:

Lovasberény Község ÓnkonnányZáta

Cím:

8093 L-Ovasberériy~ Kossuth u. 62

Ajánlattevő

Név:

Albo Idea l<ft

Cim:

80.95 Pal<.ozd, Vő1"'Ö.sn,orty u 11.
Boa.ko ZsolJ-

Kapcsolattartó:

Telefon:

~ :)~-2.0-9:35- ~8 ~8

E-mail:

boc...z.ko. zsolt@q/boideaJ1u

7

Ajánlatunk a következő:

Megnevezés

Nettó

Nettó egységár
(Ft)

Bruttó

egységárra

Mennyiség
(db)

egységár (Ft)

jutó ÁFA (Ft)

multifunkciós
nyomatkészítö
alapkonfiguráció

1 db

708. ooo~-

·t31 1GO,-

999 1{>0.-

2.

Az ajánlatunkba foglalt egyes eszközök műszaki specifikációik: csattolandó melléklet

szerint
Ajánlatunk elbírálása során az alábbi szempontokat, előnyöket szíveskedjenek figyelembe
venni: .

Lov01s.h.er~h1_1 t~..s~j D11rovrnJ,~,.,,~ +nncU(ó ev-+1-ied~.9
'1 u "tod::c,(C.so lG<f"<Vi k..A.t

t(~-felet

es

f !fk.v>t.bc. v~ve....
1

~ Qjdtv1 (ori-1

d 11

C<f'~--k"....s i

o.q. w.~~~-t.e..$-~.t:\11-t1:1'~{o11~d,_j -~J~-~11-+~J.e"1 q

1e 5

b~v<l-fMb WJoof< ((t '1.J'di'1 rJ<-ik, Je~f/fi6ftkl-t.-f t11a5C{bi~-h..$ ~ ~l-u(;1:
-tq~~~~(oíffcd vel1d~1ft.e4J!, wic.i"'~ctfó,r.sot~iM ~~~

~·,#Jr

1:f \llf? k

0\

k·jw~C?~b

~e..~ Hé s~íe .

Nyilatkozat: Az ajánlattételi felhívást teljes körűen át1anulmányoztuk, megismertük és azokat
elfogadtuk, ajánlatunkat annak ismeretében és előírásai szerint tettük!
Az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadjuk.

ALB.~ lDEA KFT.

Kelt: Budope~t,

szepteWiber 18.

(() 11

S~

Cégszerű

.

8095 Pakc.:w v
•
· orosmarty 0 f
A.s.".: ',:;; ;96733-2-D] · 1 '
M 88ANK
~ 10300{) 2-. l.150763

aláírás

3-49020015
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az
Áht. 41 § (6), valamint az Ávr. 50 § (1) bekezdésében foglalt feltételnek való
megfelelőségről

o
1/ 1
ALBA 10.EA KFT.
•
Alulírott(ak.) J;."?9.\-h..~Q Z~.<?Jt. ............ .S005·P~,.Vör06mattyti.·l1· .....•...•....••.... , mint a(z)
............................ „ ..........................~~!;·~~~~2.f.~ ....... (szervezet nyilvántartási
száma: 0.1.-. Q~: .9.1.Q!·fJJ~.....székhelye:. :1.oroooo2-1Q&016ll-4002M46· ;) cégjegyzésre/aláírásra
jogosult képviselője (képviselői) jelen okirat aláírásával

kijelentem (kijelentjük),
hogy az általam (általunk) képviselt szervezet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
törvény 3 § (1) bekezdésének l. pontja alapján1 átlátható szervezetnek minösül.

r

Aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a
valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem (vesszük), hogy.
.
-, a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok
{kötelesek vagyunk) Kápolnásnyék Község Önkormányzatát írásban értesíteni, továbbá
,> a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kapott megbízás, megrendelés, vagy más hasonló
visszterhes magánjogi kötelem semmis.
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3. § (1) E törvény alkalmazásáb11n

J . ádá.tható szervezet:
a) az állam, a költs~gvetési szerv, a köztcstüJet, a helyi önkormányzat, a nemutiségi önkonnányz.at, a társulás, az egyházi jogi
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önk-Orményzat külön-külön vagy egy!itt J 00%-os
r.ési.esedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, fl killföldi állam, a külföldi helyhatóság, a klilföldí állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló mepllapodésban részes állam szabAJyozott piacára bevezetett nyilvánosan
míiködö részvénytárS.aság,

b)az olyan bel~ldi v~ ldllibldijogi személy vagy jogi személ)~séggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a követktzö fCÍtételeknek:

ba) tulajdonosi szerk~te. a pénzmos!s és a terrorizmus finanszlrozása megelözéséröl és megakadélyozásáról szóló törvény
szerint meghatár_ozon tényleges tulajdonosa megismerhet6,
bb) az Európai Uniö tagállamAban, az Európai Gazdasági Térségröl sz.616 megállapodásban részes allamban, a Gaz.daségi
EgyllttmúlcOd~si és Fejlesztési Szervez.et tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkeroléséról sz.616 egyezménye ,·an.
be) nem min6sUI a társasági 11.dóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatW'ozott ellenörzön klll földi tarsaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben lcözvetlenül ~agy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyéssal vagy si.avuatl joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdlilkodó szervezet tekintetében a ba}. bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vlzitársulat. amely megfc:lcl a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civH szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezetö tisztség:viselöi nem átlátható szervezetben n~m rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye ez Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasagi Térségről szóló megállapodlisban részes államban, a
Gazdasági Egyllttmilködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban \•an. amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatis elker11\éséröl szóló egyezménye van:

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, Boczkó Zsólt Lajos (szilletctt: Budapest, 1974. március 30., anyja neve: Csorba
Zsuzsanna Ilona), 1203 Budapest. Téglagyártó utca 17. I/4. szám alatti lakos, mint az ALBAIDEA Kereakedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel6sségú Társaság (rövidített elnevezése:
ALBA-IDEA Krt., székhelye: 8095 Pákozd, Vörösmarty utca 11.) tlgyvezetije, a Társaságot
akként jegyzem, hogy a Társaság el~ előnyomott vagy nyomtatott cégneve al.á, fölé vagy
mellé a nevemet önállóan az alábbiak szerint iJom:

.Jo1i'z1~4
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.Boczkó Zsolt Lajos

1

Dr. IGlóczi József
budapesti közjegy7.Ö
1203 Budapest, Topánka utca 10. 118.
R/Fu.: 287-8399, 287-8400

11076/H/32712015. ügysd.m

Alulírott, dr. Ricsey Orsolya Noémi mint dr. Kálóczi József budapesti közjegyző mellett
mdköd6 közjegyzöhelyettes tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt Boczk.6 bolt
Lajos (született: Budapest, 1974. március 30., anyja neve: Csorba Zsuzsanna Ilona), 1203
Budapest, Téglagyártó utca 17. Y4. szám alatti lakos, aki miután személyamnosságát a
717096RA számú személyazonosító igazolványávalt lakcímét pedig a 295220 VL számű lakcímet iguoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon el6ttem saját kezd névaláfrásával
láttll el.----------------~-~--------------------------~---------------------------~---~-~--------Közjegyzőhelyettes tájékoztatta az ügyfelet, hogy a személyi adatait a közjegyz6kr61 szóló
1991. évi XLI. tv. 122. §. (2) bek. foglaltak alapján a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer Adatnyilvántartásában ellen6rizte.--------------------·-----------Budapest, 2015. (kettőe2Cl'-tizcnötödik) év november hónap 6. (hatodik) napján. _____:.___..;
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Tisztelt Szili Miklós Polgármester Ur!

Ezelőtt négy éwel eladási ajánlatot kértünk Önöktől a Lovasberény 3403/3 hrsz-ú ingatlanra. (A
terület eredetileg édesapám telkéhez tartozott, de ő évtizedekkel ezelőtt elajándékozta, a
megajándékozott pedig továbbadta az önkormányzatnak).

A választ és az ajánlatot a 75/1/2013-as iktatási számú levelükben megkaptam.
Sajnos az akkori-180.000 Ft-os - ajánlatukkal nehéz anyagi helyzetem miatt nem tudtam élni.
Most, ha lehetséges, kérném, hogy tegyenek ismét ajánlatot, és már előre jelzem, hogy - tudva azt is,
hogy az ingatlan-árak azóta jelentősen emelkedtek - az ajánlatukkal szinte bizonyosan élni fogok.
A telkünkön három éve minden nyáron nehéz sorsú gyerekeknek szervez Orbán Márk ferences rendi
szerzetes atya több hetes tábort, és a község lakossága nagyon nagy és szívélyes segítséget nyújt
nekik minden egyes alkalommal! Ezt szeretnénk ezúton is, a Polgármester Úron keresztül, minden
lovasberényinek megköszönni!

A telek bővitését, a szomszédos terület megvásárlásával,
kényelmesebb megszervezése miatt kezdeményezem.

elsősorban

a táborok további,

Köszönöm szépen, tisztelettel,

p7

ti'-'71~

Tóth Csilla Ilona

1096 Budapest,

Ernő

u. 28., 2. em. 23.

Tel.: 06 20 3376-553

Budapest, 2017. augusztus 19.
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ELŐTERJESZTÉS

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015 (1. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Tisztelt Képvíselőtestület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, amelyben
megállapította, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság üléseiröl készült
jegyzőkönyvek nem kerültek folterjesztésre a Kormányhivatalhoz, s ez mulasztásos
törvénysértést jelent.
A törvényességi felhívásban foglaltakat megvizsgálva megállapítottam, hogy 2017bcn nem volt bizottsági ülés, így jegyzőkönyvek sem készültek, amik felterjesztésre
kerülhettek volna.
Az állandó bizottságok működésére a képviselő-testületi ülések szabályai az
irányadók, azaz az Mötv 44.§-a értelmében évente legalább hat ülést tart. Az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság feladatkörét megvizsgálva megállapítottam, hogy a
feladatkörében felmerült ügyek jellege és gyakorisága miatt nem indokolt állandó bizottság
fenntartása, helyette a képviselő-testület által adott esetben fölállított eseti bizottság is
elegendő.

Fentiek figyelembevételével javaslom a Képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet módosításával az Oktatási, Kulturális és Sport
Bi:wttság megszüntetését 2017. október l ( napjával.

Lovasberény, 2017. szeptember 22.

Dr. Koncz László
j egyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
.„./2017. (IX. 28.) számú

HATÁROZATA
Fejér Megyei Kormányh ivata 1FE/0211107-1/2017. számú törvényességi felhívásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Konnányhivatal
FE/02/1107-1/2017.számú törvényességi felhívását megtárgyalva megállapítja, hogy az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2017. augusztus 31 napjáig nem tartott bizottsági
ülést, ezért jegyzőkönyvek sem készülhettek az ülésekről.
Megállapítja, hogy a Bizottság feladatköre nem indokolja, hogy a Képviselő-testület mellett
állandó bizottságként

működjön,

ezért úgy dönt, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport

Bizottságot 2017. október 15. napjával megszünteti. A bizottság feladatkörét a Képviselő
testület látja el.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős : Szili Miklós polgármester
Határidő:

azonnal

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.• „ ..../2017.(••.....) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2015 (1. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(l. 26.)
önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti

2.§
Ez rendelet 2017 .......... .. napján lép hatályba.

Dr. Koncz László

Szili Miklós
polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Lovasberény, 2017 . ...... ... „

....... . .... .

Dr. Koncz László
jegyző
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f]öadó:

Lovasberény

llsztelettel kérem Címzetteket, hogy elővásárlási jogukról szíveskedjenek lemondani a
Lovasberény 1009. hrsz-ú romos épületben lévő, A, Bés D. felosztású helyiségeir61, mivel
szeretném megvásárolni ezeket az épület részeket.

Lovasberény, 2017. szeptember 21.

llsztelettel:
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Előszerződés

mely létrejött az alábbi eladók:
1. Reichenbach Istvánné sz. Geiszt Mária 8093 Lovasberény, Deák F. u. 58. sz.,alatti
lakos, sz, Lovasberény, 1939.08.26. a.n.: Róth Mária J4 részben tulajdonos
2. Elbert Miklósné sz. Geiszt Katalin Lovasberény, Móricz ZS. u. S. sz. alatti lakos, sz.
Székesfehérvár, 1961.09.30.. a.n.: Madler Katalin,% részben tulajdonos
3. Geiszt Zoltán Lovasberény, Széchenyi u. 16. sz. alatti lakos, sz. Székesfehérvár,
1969.03.27. a.n.: Madler Katalin ~részben tulajdonos

és Böhm Imre vevő között, lakik 8093 Lovasberény, Bartók B. u. 5/B. sz. Pázmánd,
1951.07.13. a.n.: Orisek Irén 1/1 tulajdon
között a Lovasberény, 1009/A hrsz-ú 52 m2 nagyságú, belterületi lakóház ingatlan adásvétele tárgyában.
A vételárat felek 400.000 azaz Négyszázezer Ft-ban állapították meg, mely összeg a
végleges ad~svételi-szerződés aláírásakor kerül készpénzben egyösszegben kifizetésre.
A végleges adásvételi szerződés a lovasberényi Önkormányzat lemondó nyilatkozata

után jöhet létre.
Lovasberény,m 2017. szeptember 25.
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6.
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1212017.(X. 03.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2015 (1. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(1. 26.)
önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

2.

§

Ez rendelet 2017. október 15. napján lép hatályba.
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Szili
lós
polgár ester

A rendelet kihirdetésre került:

Lovasberény, 2017. október 03.
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Dr. Koncz Li b l
jegyző

