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ALAPTÉRKÉP

Javaslat digitális alaptérkép megrendelésére

Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 63/2015. (V. 26.) számú határozatával a településfejlesztési elhatározások és a
településrendezési eszközök elkészítését, felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti 1. változat szerint
határozta el, a digitális alaptérkép beszerzését 2016.elejére tervezték, bérleti konstrukcióban,
adatfrissítéssel.
Kismaros főépítésze tájékoztatott arról, hogy a településfejlesztési elhatározások előkészítő
munkálatai az alaptérkép nélkül nem folytathatók megfelelően, kezdeményezte annak mielőbbi
beszerzését.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a földmérési tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.
törvény alapján az adatbázist kizárólagosan forgalmazó Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft
2015. augusztus 7. napjáig érvényes árajánlata szerint a digitális állami ingatlan-nyilvántartási térkép
adatbázisának egyszeri felhasználásra történő átadási díja 938. 410b Ft + ÁFA, megrendelés esetén
meg kell adni a felhasználás célját, további, más célú felhasználás nem jogszerű, az adatállomány
frissítésse nem lehetséges.
Az adatbázis öt éves határozott idejű, folyamatos felhasználást történő bérlete esetén az adatátadási
díj 592.371 Ft + Áfa, ezt követően minden évben 325.104 Ft + ÁFA, a díj tartalmazza az éves adatfrissítés
és állami alapadathasználat díját is.
A bérleti díj konstrukcióban az összes költség:
592.371 Ft + 159.940.ÁFA, összesen: 751.311 Ft
Éves díj: 325.104 Ft + 87.778 ÁFA, összesen: 412.882 Ft
2016-2019 4 X 412.882 Ft, összesen: 1.651528. Ft
Mindösszesen: 2.402.839. Ft.
Az öt éves, folyamatos bérleti konstrukcióval a településrendezési eszközök elkészítésének a 63/2015.
(V.26.) számú határozattal elfogadott teljes folyamatában évente frissített, korlátozás nélkül
felhasználható adatbázishoz juthatunk, ezért javasolom a határozati a javaslat elfogadását.
A költségvetési fedezet rendelkezésre áll.

Kismaros, 2015. szeptember 22.

Neubauer Rudolf
polgármester

Határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis öt éves bérleti konstrukcióban történő
beszerzéséhez hozzájárul.
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
3. felkéri a polgármestert, hogy a döntést a 2016. évi költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetés tervezése

