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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

600-27/2014. iktatószám 

 

27. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10-én (hétfőn) délután 14,30 

órakor megtartott együttes nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné 

Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 
 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Csordás László polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Nagy 

István képviselők 

Távol maradt: Czakó László, Köleséri János képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Détárné Molnár Andrea Szeghalom Járási Hivatalvezető 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent Csordás László polgármester urat, Dr. 

Nagy Éva jegyzőt, Détárné Molnár Andreát a Szeghalom Járási Hivatal vezetőjét, valamint a 

képviselőket. 

  

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 főből 3 fő képviselő jelen 

van. 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

Napirendi pont: 

  

1./ Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi L. törvény (az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról) szerinti megfelelés 

kialakításáról, informatikabiztonsági és rendszerkövetési szerződés ajánlat megtárgyalása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Csordás László polgármester 

  

2./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
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Csordás László polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

ponttal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 
 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
 

1. napirendi pont: Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi L. 

törvény (az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról) szerinti megfelelés kialakításáról, 

informatikabiztonsági és rendszerkövetési szerződés ajánlat megtárgyalása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi L. törvény (az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról) szerinti megfelelés kialakításáról, 

informatikabiztonsági és rendszerkövetési szerződés ajánlat megtárgyalását. 

A képviselők az előterjesztéshez csatolva megkapták az előzetes ajánlatokat.  

Elmondta, hogy a 2013. évi L. törvény értelmében a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnak 

is meg kell felelni az információbiztonsági követelményeknek. 

Az anyagot vitára bocsátotta. Az elmúlt hónapokban azon tevékenykedtek, hogy több 

árajánlatot is bekértek, de 40-50 eFt havidíj alatt nem érkezett ajánlat. Az anyagban a Web 

Biztonság Informatika Kft ajánlatát ismerhetik meg a képviselők, amit megfelelőnek ítélnek, 

és javasolnak elfogadásra. Békés megyében több önkormányzatnál is tevékenykedik ez a cég. 

Két anyagot ismerhetnek meg a képviselők, az egyik az informatikabiztonsági feltételeknek 

való megfelelés kialakítása, ez egy egyszeri költség, a másik pedig egy szerződés a havi 

folyamatos ellenőrzésre, és ennek a rendszernek a felülvizsgálatára vonatkozik.  

Mivel a hivatal közös, előzetesen egyeztettek Kertészsziget Község Önkormányzatával, és a 

költségviselés arányát a lakosságszámhoz fogják alakítani, az ajánlatok is már úgy érkeztek, 

hogy a közös hivatalra, az összes eszközre vonatkoznak. 

A szerződés megkötését a Képviselő-testületek döntései meghozatalához fogják igazítani, 

azaz a mai naphoz. 

Sajnos sok település még nem rendelkezik ezzel az informatikabiztonsági szerződéssel, és a 

feltételeket még nem biztosították, azonban hamarosan lehet számítatni a Kormányhivatal és 

más szervek ellenőrzéseire is.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy sikerült-e mindenkinek az anyagot áttekinteni?  

Sajnos az önkormányzatnál nincs ilyen szakember, aki azzal a végzettséggel rendelkezik, 

amelyet a jogszabály megkövetel, ugyanakkor kisebb önkormányzatok lehet még azzal a 

pénzeszközzel sem rendelkeznek, ami az informatikabiztonsági előírások feltételei 

megteremtésének a költségeit jelentik.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Kiegészítette az anyagot azzal, hogy a képviselők kézhez vehettek egy 

számítást, amely a Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodása alapján a költségek 

lakosságarányosan történő megosztását tartalmazza. A szerződés tervezetben szereplő 

ajánlatot is ilyen arányban osztották meg. 

Még nem indultak meg az ellenőrzések, de elsősorban a Nemzeti Elektronikus 

Információbiztonsági Hatóság lesz az, aki elsősorban számon kérheti a hivataltól az 

információbiztonsági előírások meglétét. Határidők voltak már, tehát előre nincsenek a 

döntéssel, inkább elmaradva. Sajnos az ajánlatok bekérése sem volt egyszerű, próbáltak olyan 

ajánlatot bekérni, ami a legköltséghatékonyabb. Így is azt gondolják, hogy elég magas ez az 

ár, de sajnos ennél alacsonyabbat nem tudnak adni, és lényeges az is, hogy a felelősséget 

vállalja a cég a működtetéshez, hiszen az informatikai szempontból magas elvárások vannak. 
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Kláricz János polgármester: A nyári időszakban több ajánlatkérés is történt, havi szinten a 

rendszerkövetésre 50 eFt alatt nem érkeztek ajánlatok. A tanulmány és a biztonsági szabályzat 

elkészítésére pedig 4-500.000 Ft körüli ajánlatot kaptak. A cég ebben az ajánlatban egy 

képzést is nyújt. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A szerződésben benne van, hogy menetközben felmerülő 

problémákban is tudnak segíteni. Illetve a szerződésben úgy szerepel a kiszállás, hogy 

Budapestről van számítva.  
 

Kláricz János polgármester: A karbantartás, és rendszerfigyelés távolról történik, amiben az 

eltérés, hogy nem feltétlenül rendszert üzemeltetnek, hanem bizonyos fokú adatforgalmat 

fognak figyelni, és javaslatot tenni arra, hogy hogyan tudná az önkormányzat minél 

biztonságosabbá tenni a rendszerét.  

Arra fogják felhívni a figyelmet, hogy jelszóval legyenek védve a gépek, az adatok titkosítva 

legyenek. Sajnos a számítógépek operációs rendszerének cseréjére is szükség lesz, ennek a 

költsége is kb. félmillió forint lesz, és még azzal nem is számoltak, hogy valószínű, hogy új 

gépekre is szükség lesz. Az informatika olyan gyorsan fejlődik, hogy három évente lehetne az 

eszközöket cserélni. Ezzel kapcsolatosan felmérés fog történni az eszközparkot illetően, bár 

nem biztos, hogy ezzel az eszközpark oda fog fejlődni, ahova szükséges lenne. 
 

Földesi Györgyné képviselő: A napirendi pont törvényi előírás, tehát nem is kérdéses, hogy 

meg kell-e csinálni, az előírásnak mindenképpen meg kell felelni, és el kell készíteni az 

informatikabiztonsági feltételeket. 

Az, hogy az eszközök lecserélése válik szükségessé az egy másik probléma.  

Két jegyzőtől, a gödi, és a mezőberényi jegyzőtől érdeklődött az ajánlatot illetően, és azok is 

úgy ítélték, hogy elfogadható a két ajánlat. 

 

Kláricz János polgármester: Azt még tudni kell, hogy az idei költségvetésben nincs tervezve 

erre a kiadásra, illetve a jövő évi tervezéskor a költségek viselésével számolni kell.  
 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még kérdése, hozzászólása valakinek?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Web Biztonság Informatika Kft ajánlatát, a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

L. törvény (az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról) szerinti 

megfelelés kialakításáról, informatikabiztonsági és rendszerkövetésről. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

66/2014.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi L. törvény (az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról) szerinti megfelelés 

kialakításáról, informatikabiztonsági és rendszerkövetési szerződés ajánlat 

megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Informatikabiztonsági, valamint 

informatikabiztonsági rendszerkövetési szerződését megkösse, biztosítva ezzel az állami 

és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény szerinti megfelelést.  

Felelős: Kláricz János polgármester  

          Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 
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Csordás László polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Web Biztonság Informatika Kft ajánlatát, a Bucsai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi L. törvény (az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról) szerinti megfelelés kialakításáról, 

informatikabiztonsági és rendszerkövetésről. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

65/2014.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi L. törvény (az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról) szerinti megfelelés 

kialakításáról, informatikabiztonsági és rendszerkövetési szerződés ajánlat 

megtárgyalása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy 

a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Informatikabiztonsági, valamint 

informatikabiztonsági rendszerkövetési szerződését megkösse, biztosítva ezzel az állami 

és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény szerinti megfelelést.  

Felelős: Csordás László polgármester  

          Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte az ülésen való 

részvételt, és az ülést 14,55 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


