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Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-i 

testületi ülésének 8. napirendi pontjához 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat informatikai feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés 

megkötésére/módosítására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Madocsa Község Önkormányzatának 2002-től van szerződése Sümegi Miklós egyéni vállalkozóval, 

informatikai üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátására. Sümegi Miklós jelezte, hogy 

átalánydíjat kíván módosítani, amely szerint a jövőben 4.000 Ft/hó/gép és 100 Ft/km kiszállási 

díjon tudja vállalni az üzemeltetési, karbantartási feladatokat. A jelenleg hatályos szerződése szerint 

most ezeket a feladatokat 2006 óta 2.605 Ft/hó/gép áron végzi.  

Az informatikai feladatok ellátására bekérésre került másik árajánlat is, hogy összevethető legyen a 

jelenlegi vállalkozó módosítási kérelmével.  

A beérkezett árajánlatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Baksa Ferenc s.k. 

polgármester 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (II.11.) határozata 

 

Sümegi Miklós informatikai feladatokat ellátó egyéni vállalkozó szerződésmódosításáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sümegi Miklós egyéni vállalkozó 

kérelmét megismerte és úgy határozott, hogy a 2002. január 8. napjától fennálló informatikai 

üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása kapcsán kötött vállalkozói szerződést az alábbiak 

szerint módosítja 2020. március 1. napi hatállyal.  

- Munkaállomások távoli, valamint helyi hardveres és szofveres üzemeltetése, karbantartása, 

javítása, rendszergazdai feladatok ellátása, vírusvédelem: 4.000 Ft/hó/gép 

- Kiszállási díj: 100 Ft/km 

- A hivatalnál alkalmazott programok futási környezetének biztosítása, frissítése, ezzel 

kapcsolatos szaktanácsadás, telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat: díjmentes 

2. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított szerződés előkészítésére és aláírására.  

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 



II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (II.11.) határozata 

 

az informatikai feladatokat ellátó TrendSolution Bt.-vel kapcsolatos szerződéskötésről  

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) az előterjesztés melléklete szerinti árajánlatokat megismerte és úgy határozott, 

hogy a Sümegi Miklós egyéni vállalkozó szerződését ........ napjával felmondja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az informatikai üzemeltetési, 

karbantartási feladatok ellátására ......... napi hatállyal a TrendSolution Bt.-vel (székhely: 

1131 Budapest, Övezet utca 6., adószám: 25857854-1-41) kössön vállalkozói szerződést.  

Határidő: 2020. ......... 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 


