Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 19-én 16 órakor
tartott rendkívül, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő. Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Orosz Mihály aljegyző, Kun Sándorné
jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását.
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 202/2016.(XII.19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülése
napirendjének elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés ASP rendszer kiépítésére ajánlattevő kiválasztásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzat pályázatot nyert az önkormányzati ASP
rendszer kiépítésére. A projekt keretében megvalósítandó munkákra három ajánlatot kértek.
Felkérte Orosz Mihály aljegyzőt, ismertesse az ajánlatokat.

-2OROSZ MIHÁLY aljegyző: eszközbeszerzésekre, szabályzatok készítésére, adatmigrálásra, eügyintézési feladatokra kértek ajánlatokat. A pályázatnak kötött szakmai követelményei voltak. A
beszerzés azokat a részeket tartalmazza, amelyek alapján szolgáltatásokat, illetve eszközöket
vásárolnak. A Ritek Zrt adta a legjobb ajánlatot, nettó 4.899.134 Ft + 1.322.766 ÁFA összegben. A
beszerzést rövid időn belül indítani kell, mivel a rendszer január 1-től fog működni.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy volt-e az önkormányzatnak közvetlen kapcsolata
korábban a Ritek Zrt-vel?
A feltett kérdésre Orosz Mihály aljegyző válaszolt.
OROSZ MIHÁLY aljegyző: az önkormányzatnak nem volt közvetlen kapcsolata a Zrt-vel. Az ASP
tekintetében komoly referenciákkal bíró cégről van szó. A rendszert országosan fejlesztik, amelyet
a Belügyminisztérium koordinál. Minden önkormányzatnak csatlakozni kell a rendszerhez, az 5
ezer fő alatti településeknek január 1-től, a nagyobb településeknek pedig 2018-tól lesz kötelező a
csatlakozás. A kollégák képzése elkezdődött, az Államkincstár folyamatosan képezi azokat a
dolgozókat, akik ezzel a rendszerrel fognak dolgozni.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetője:valóban megkezdték a dolgozók oktatását, amelyet a Ritek Zrt munkatársai
végeznek. Az ASP rendszert szintén ők fejlesztették ki.
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy a gyakorlatban mikor indul el a rendszer?
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető:a vonatkozó kormányrendelet szerint január 1-től
ezzel a rendszerrel kell dolgozniuk. Ettől az időponttól az adó és a gazdálkodási területet kötelező
ezzel a rendszerrel könyvelni. Bízik benne, hogy az eszközök minél hamarabb leszállításra
kerülnek, addig a jelenlegi gépekkel el tudják kezdeni a munkát.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzata 203/2016. (XII. 19.) számú határozata
ASP Rendszer kiépítésére ajánlattevő kiválasztásáról.
A Képviselő-testület az ASP Rendszer kiépítésére ajánlattevő kiválasztásáról.
szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a kivitelezésre a
legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 4.899.134- Ft. + 1.322.766-Ft ÁFA (27%) =
6.221.900- Ft.) tevő Ritek Zrt.-t (6724 Szeged Huszár utca 1.) választja ki. A szerződés
megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Ritek Zrt.-t (6724 Szeged Huszár utca 1.)

é r t e s ü l n e k.

− 3PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
BODOR TAMÁS képviselő: szeretettel várnak és hívnak minden érdeklődőt a Mindenki
karácsonya elnevezésű rendezvényekre. December 21-én Bánhalmán, december 22-én pedig
Kenderesen várják a település lakóit egy tál meleg ételre.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ezek a rendezvények zárják az adventi időszakot. Úgy
gondolja, hogy településszinten sikerült nagyon bensőséges és színvonalas műsorokkal készülni az
ünnepre. Kiemelkedik ezek közül az általános iskolások és óvodás gyermekek közös karácsonyi
műsora a római katolikus templomban. Csodálatos élményben volt részük a jelenlévőknek, amely
méltó volt az adventi időszakhoz.

Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 20 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző
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