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A képviselő-testiileti Ĺilés időpontj a:20|2. április 05. . sz. napirend

Tá ľgy : Javas|at a Polgármesteľi Hivatal ĺnfoľmatĺkai előĺľán y zatának módosítására

A napirendetlyl|tlzétltülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeľÍi/pnlgĘÍtęlL sza-

vazattöbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi B
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatér ozati jav as|at a bizottság szźtmőr a:

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés meg-

tźreva|ásźlt.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A 2010. évben megalakult Képviselő-testtilet tagjai szétméraaz onkorményzat notebookot

biztosított. Molnáľ György lemondása miatt megiiľesedő képviselői helyet Szili Balrázs töltötte

be, azonban részérenem tud a Hivatal a képviselők általjelenleg használt notebookhoz hason-

ló minőségĹi notebookot biztosítani, a lemondott képviselő laptopját pedig eltulajdonították,
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nem tudta vissza adni. Szili Ba|ázs részére az e|ozó ciklusban hasznéůt (2007-

b.-n b".'"oett) notebook keľtilt éúadásrą azonban indokolt ęzen 5 éves eszköz cseréje, mivel

az nem képes sem a hivatali informatikai egységes platfoľm fogadásáľa és nem tud stabil mo-

bilitást biztosítani.

A Hivatal középvezetői részére megfelelő mobilitást is biztosító informatikai üímogatás kere-

tében kiadott 20 notebook fele több mint 5 évebeszerzeff, máľa jelentősen elavult eszkłjz,mig
a többi eszköz a jelenlegi erőfoľrás feltételeket kielégítő, de máľ nem garanciális eszköz'

meghibásodásuk esetén a cseľeeszköz biztosítźlsa nem megoldott.
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Az időközben megnövekedett feladatok ellátrísa (pl.: térinformatika' PIR) és a vźitozó infor-
matikai a|apa|ka|mazások erőfoľrás igénye miatĺaz eszközpaľk fejlesztése szükséges, új, ma-
gasabb tudásri notebookok beszeľzése indokolt, maximum bruttó l.000,0 e Ft összegben. A
becsült érték a|apjźtnközbeszerzési éľtékhatárt el nem éro beszerzési eljáľĺás lefolytaĺása szük-
séges. A beszerzési eljáľás eredményének megállapitźsa a 19ĺ2009. (v.06.) iinkoľmányzati
rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontjának c) alpontja szeľint aYérosgazdálkodási és PénzĹigyi
B izottság hatásköľébe furtozik.

Fent leíľtak a|apjén tit notebook beszerzését indokoltnak taľtomo ennek érdekében e|őirźtnyzat
átcsoportosítiása szükséges.

A Képviselő-testiilet diintése a helyi iinkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. töľvény 10. $
(l) bekezdés d) pontján alapul.

Kéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.

HłrÁnozłTI JÁVASLAT

A Képviselő-testÍilet úry dönt, hogy

1. 5 db notebook-t szerez be 1.000,0 e Ft ö,sszegben, ez a|apjén Polgáľmesteri Hivatal
kiadás 1220I-02 cím infoľmatikai dologi e|oirényzatát l.000,0 e Ft-al cstikkenti és
ezze| egyidejĹĺleg a kiadás felhalmozási e|őkőnyzatźúugyan ezen összeggel megemeli.

2. felkéri a Váľosgazdálkodási és Péľziigyi Bizottságot a beszerzési eljárás
lefolytatásáľa.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozat 1. pontjában foglaltakat a költségvetés
következő módosításłínál vegye figyelembe.

Felelős: 1. és 3. pont esetében Polgármesteľ, 2. pont esetében a Városgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság
Hatáľidő: 1. pont 2012.mfucius26.

2. pont esetén abeszerzési eljárás eľedményének megállapítasát követően,
3. pont esetén az iinkoľmányzat}O|2. évi költségvetésének következő módosítása.
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