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Tárgy:  Polgármesteri  Hivatal  részére  pénzügyi  integrált  rendszer  beszerzése,  fedezet 
biztosítása

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté, Polgármester
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. július 14.
Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a GKKPEB. 
Az előterjesztés készítője: Pénzügyi Ügyosztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi  Ügyosztály  a  számviteli  nyilvántartásokhoz  az  1998.  évben beszerzett 
GIR-AMS pénzügyi integrált rendszert használja, amely a mai elvárásoknak nem felel meg. A 
fejlesztő cég nem vállalja a fejlesztését, miután csak a Józsefvárosban működik ez a rendszer, 
szerződése is csak a karbantartásra terjed ki. 

A  Pénzügyi  Ügyosztály  ebben  az  évben  több  pénzügyi  integrált  rendszert 
megtekintett,  amelyek  a  megváltozott  jogszabályi  követelményi  elvárásoknak  már 
megfelelnek. A beszerzési árak a piacon kb. 15-20 millió forint között mozognak. Javasolt 
2010. évben egy új rendszer beszerzése annak érdekében, hogy 2011. január 1-jétől élesben 
indítható legyen. Ehhez 2010. évben 6.000,0 e Ft-ra lenne szükség, 2011. évben pedig további 
kb. 10.000,0 e Ft-ra.
A fentiekre tekintettel a beszerzés eljárást minél hamarabb meg kellene indítani.

A 2010. évre fedezeteként a 11706-02 cím személyi juttatáson belül a megbízási díj és annak 
járulékát javasoljuk megjelölni, 2011. évre pedig előzetes kötelezettség vállalás indokolt. A 
2011.  évi  előzetes  kötelezettséget  a  képviselő-testület  a  2010.  évi  Polgármesteri  Hivatal 
létszámleépítésből várható kiadási megtakarítás terhére tudja vállalni.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-
testület elé.

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Ügyosztálya  részére  egy  új  pénzügyi  integrált 
rendszer beszerzése 2010. évben megvalósuljon.

2. a pénzügyi rendszer 2010. évi 6.000,0 Ft fedezete érdekében az Önkormányzat és a 
Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11706-02  cím  személyi  juttatás  előirányzatán  belül 
megbízási  díj  előirányzatát  4.900,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő  járulékok 



előirányzatát  1.100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-02 cím 
felhalmozási előirányzatát megemeli.

3. 2011.  évre  a  rendszer  bevezetésének  folytatásához  10.000,0  e  Ft-ra  előzetes 
kötelezettséget vállal,  a Polgármesteri Hivatal 2010. évi létszámleépítéséből várható 
kiadási megtakarítás terhére.

4. felkéri  a  Gazdálkodási,  Kerületfejlesztési,  Költségvetési  és  Pénzügyi  Ellenőrző 
Bizottságot  a  beszerzési  eljárás  lefolytatására  a  Pénzügyi  Ügyosztály,  valamint  a 
jelenleg szerződéssel rendelkező pénzügyi tanácsadó közreműködésének bevonásával.

5. felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  költségvetésről  és  végrehajtási  szabályairól  szóló 
rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1,2,3,5. pontoknál Polgármester
    4. pontnál GKKPEB elnöke

Határidő: 1.4.pont azonnal
      2.3,5 pont 2010. szeptember 30.

Budapest, 2010. július 1.

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Xantus Judit
jegyző



Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé

Tárgy: Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi integrált rendszer beszerzése, 
fedezet biztosítása

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

Határozati javaslat

A  Gazdálkodási,  Kerületfejlesztési,  Költségvetési  és  Pénzügyi  Ellenőrző  Bizottság  a 
Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi integrált rendszer beszerzése, fedezet biztosítása című 
előterjesztést,  határozati  javaslatot  megtárgyalta  és  javasolja  a  képviselő-testületnek 
elfogadásra.

Felelős: Polgármester
Határidő: képviselő-testület 2010. július 14.-i ülése

Dr. Kocsis Máté
Polgármester

Láttam:

Dr. Xantus Judit
jegyző
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