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ELOTESJESZTÉS

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 13-airendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/14802/2020.

Tárgy: Javaslat KözpontiCimregiszter kialakításához
szűkséges adattisztításra
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarországon a közigazgatás 2015. január 1-ig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az

országvalamennyi címét lefedöcímadatbázissal. A központi címregiszter (KCR) léü-ehozásánakcélja,
hogy a különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvEmtartott címadatokat egyetlen
nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a
különböző nyilvántartásokban szereplo cimadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok

ellátásáta központi címregiszterről és a címkezelésröl szóló345/2014. (XII. 23. ) Korm. rendelet írja
elö.

A KCR rendszerben mintegy 3622 cím került rögzítésre, mely folyamatosan bővül, változik.
Ahhoz, hogy felülvizsgáljuk, felűlirjuk, javítsuk a rendszer korábbi KCR verzió által generált hibáit a
rendeletben szereplő előírások alapján, javasolt szakember segítségét kémi. Ajánlatkérési felhívást

küldtíink Vezse Róbert országosan elismert KCR tanácsadónak, aki vállalja Dunavarsány város
közigazgatási területén található valamennyi cím tisztítását, rögzítését ésteljes adattartalommal történő
feltöltését, valamint a Címnyilvántartásba való átvezetését. A kiküldött ajánlatkérésre bruttó
1.500. 000,-Ft összegűajánlatot kaptunk.

A munkálatok2020. évvégénkezdődnénekés2021. évtavaszánfejezödnénekbe, a megbfzás
pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetést biztosítaná. A fentiek alapján kérem a határozati
javaslatok elfogadását.
Határozati "avaslat:

Dunavarsiny Város OnkormányzatánakKépviselo-testülete

a) megbízza Vezse Miklós József egyéai vállalkozőt a központi címregiszterről és
cimkezelésról szóló 345/2014 (XIL23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdése
szerinti cimkezeléssel összefüggő feladatainak szakszerű ellátásának biztosításával

kapcsolatos informatikai, szakmai tanácsadói feladatok ellátásával bruttó 1.500. 000,-Ft
megbízási díjért a 2021. évi költségvetés terhére;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbízás tárgyában a megbízási
szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Mellékletek: Arajánlat

Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi,Fejlesztési ésOgyrendi Bizottság

Azelőtcrjesztéstkészítette:

Hajdu-BorosBarbaraműszakiügyintézö

Dunavarsány, 2020. október 6.
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VEZSE RÖBERTe. v.
4803. Vásárosnamén

Gulácsi út 51. sz.

Tel. : 06 (20) 346-36-56
Tárev: Araiánlat.
Dunavarsány Város Onkormányzata
Polgármester Asszony
rés z e re

DUNAVARSÁNY
Kossuth Lajos utca 18.

2336
Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozással a megkeresésükre, a Központi Címregiszter kialakításához szükséges
adattisztítás tárgyában az alábbi ajánlatot teszem bruttó értékben:

Dunavarsány:(3622 cím) 1. 500.000,-Ft

Dunavarsány város közigazgatásiterületén található valamennyi cím tisztítását, rögzítését
és teljes adattartalommal történő feltöltését (X, Y koordináta, INY azonosító) o
szerződéskötéstó'l számított 160 napon belül vállalom.

Arajánlatom 15 napig érvényes.

Referenciáim: htt s: www. koz onticimre iszter. hu re erenciaim

Vásárosnamény, 2020. október 5.
Vezse Róbert

ajánlattevő

