
Budapest Józsefvá rosi onkormá nyzat
Kéovĺselő.testĺilet e számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

A Képviselő-testiilet 386/20|2 (XI.08.) számíhatźroz-atźnal megalapítottaaJőzsefuĺĺĺosi In-
téaĺrénymíĺködtető KözpgÍL!6! ez'rd| a szándékkal, hogy a köznevelési intézmények feladatai-
nak elláüásźltbiztosítő vagyon működtetését, vďamint az ővadák esetén a gazdasági-pénzügyi
feladatokat is biztosítsa az onkormányzat. Tevékenysége jelentős könyvelési, bizonylatolasi
és nyilvántaľtísi feladatokka| ját,melynek eLlátźsźůloz az önkoľmányzatźita|bevezetett integ-
rá|t péĺlztigý rendszeľt hasznďjak. Baross u. 84. szám alatti székhelyĹiket április 8-áva1 foglal-
tlĺk el, s az eltelt egy hónap alatt körvoĺalazóđtakazallétbbiproblémák:

Szo.ftver e s (oper óció s rends zer, ľľindow s ) probl émók:
A központ jelenleg nem rendelkezik megfelelő szoftveľekkel, ezért az iigymenet sok esetben
akadozik és tęchnikai fennakadásokat is okoz.
Jogtisztaságot érintő problémfü :

- ,,Tisztaszoftveľ progľam'' áta|akítźEa (A program átalakulĺásanak következtében
azintézmény már nem jogosult a szoftverek igénylésére.)

Intézményi átalakulás (Jelenleg a JIK-nek nincs Microsoft szoftveľe.)

ffiffi€ĘfftW.t.:6ffi 5

Éĺ"t Ł(Ł;Ľi: äT

?013MÁJ,u 
lC',1,,',

Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő-testĺileti iilés időpontj a:2013. mź$us22. . sz. napirend

Tárry: Javaslat a JőzseÍváľosi Intézményműködtető Kiizpont informatikaĺ problémáĹ
nak megoldásáľa. valamint költsésvetési átcsoportosításra

A napirendet lyíWzźrt ülésen kell targyalni, a rende|ętlhatźttozat elfogadásahoz egysze-
riĺúq'49 sített szav azattöbbség sztiksé ge s.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bwottsáę véleményezi

HatźÍozati javas|atabizottsáeszźLméLÍa: A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a
Képviselő-testĺiletnek az e|őteqesnés megtrárryalását.



- Más Intézményektől kapott /hozott informatika (Józsefuárosi ovodak Gazda-
sági Egységéből és az iskolźk gazdasági egységéből kapott szamítógépeken telepített szoftve-
reket nem használhatjuk.)
Hálózatalakítás további alradáhtai :

- Mas intézmények háĺrőzati profilja (ogelőd intézményeknél hasznáIt hálőzati
beállítasok, taľtománykezelés, szerveres autentikáció okaiból fakadó há|őzatiprob1émák.)

- Nem egységes, ,,kevert'' informatika (ogelőd intézményeknél használt há|őzati
beátlítasok miatti jogosultságok miatt pľoblémás még egyszenĺ hardver komponensek, perife-
rirĺk telepítése is.)

- ,,Hozott', szofuerek okozta technikai pľoblémfü (szofľvereink nem aktiválha-
tóak újra, időnként ebből fakadőan az opeľációs rendszer letilt funkciókat, illetve hardvereket,
hźiőzati kapcso latokat. )- Egyes szímítógépek haľdware konfigurációja mar nem megfelelő. (néhany
sztmítőgép elavult hardver konÍiguľációjából eredően lassú, igy u tigymenet akadozik, nem
hatékony.)

MegoldlÍs:
- Uj szoftverek vĺĺsaľlĺása,
. Egységestntéznényi,hźiőzatiprofilkialakítasą
- szímítógépek felújítsa,
- Ú.i hardwaĺe komponensek vasarlása.

Fentiek ťrgyelembevételével és előzetes piackutatas a|apjźn a Jőzsefvźrosi Intézményműköd-
tető Központ megteľvezte a minimálisan szĺikségeshźiőzati rendszerét, s ehhez kapcsolódóan
e|v é gezte a kii ltsé gbecslést :

Összesen: 2.248,3 e Ft szĺikséges, melynek fedezetéül a műkiĺdésĺ általános tartalékot
javasoljuk megielölni.

III. Intézményi költségvetésből megvalósítható beszerz ések, felúj ítás ok:

Szá Í.eluiĺtása:

Megnevezés db
Nettĺó

ecvsésár
Nettó

összesen
Bruttĺó

fisszesen

Asus sl155 PBH61ruSB3 4 16205Ft 64 820Ft 82 321 Ft

Intel Pentium sl155 G870 BOKSZ 4 15 994 Ft 63 976Ft 81 250 Ft

Kingston DDR3 t333MHz IZGB
CL9 4 4 617 Ft 18 468 Fr 23 454Ft

WD5000AAKX Sata3 Blue 500G8
/16 MB 4 12857 Ft 5t 428Ft 65 314 Ft

SpeedDľagon Paľallel PCI kĺáľtva 4 3 289Ft 13 156 Ft 16 708 Ft

HKC V-Power 450W 4 6 641 Ft 26 564Ft 33 736Ft

Osszesen: 302 783 Fr

Megnevezés db
Nettó

esvsésáľ
Nettó

tisszesen
Bruttó

tisszesen

Kingmax DDR2 800MHz
lGB ) 4 323 Ft ft 615 Ft 27 451Ft



Felmeľült felhasználói haľdwaľe i

Megnevezés db
Nettĺó

egységáľ
Nettó

Osszesen
Bľuttó

łisszesen

Logitech k200 USB Billen-
ýllzęt

a
J 2755 Ft 8 265 Fr 10 497 Ft

Lositech M90 USB esér 2 I 599 Ft 3 198 Ft 4 061 Ft

Canvon USB HUB 4 port 1 2783 Ft 2 783 Ft 3 534Ft

Kingston Pendľive 4GB DT
fem

4
2 473 Ft 9 892Ft T2 563 Ft

Acer Vl73DOBMD 17"
LCD 1

26 768Ft 26 768Ft 33 995 Ft

Osszesen: 64 651 Fr

t,/

ionális Víľusvédelmi m esold ás (2o"/" kedvezmén

Víľusvédelem db
Nettó

ässzesen

Bruttó

tisszesen

ESET Endpoint Antivirus Workstation
Protection 21 110 400 Ft/év 140 208 Ftlév

Intézményi ktiltségvetésből megvalĺósítható beszeľzések, felrlijítások iĺsszege 2013. évre
464.985.. F't. A víľusvédelem taľtós kötelezettségvállalást jelent.

Az <inkormźnyzat költségvetésének módosítása a |912009. (V.06.) önkormanyzatí ręndę|et I.
mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazattobbséget igénylő kéľdés. A költségve-
tés módosításaazá||arĹ.háńaÍtásról szóló 20II. évi CXCV. tĺirvény 34. $ (1) bekezdése, va-
lamint az önkorm tnyzat 2013 . évi költségvetéséről szőIó 9l20l3 . (II,22.) ĺinkormanyzatí reĺ-
delet alapjrín a képviselő-testület át nem rvhźzhatő hatáskörébetartozik.

Kéremaza|źlbbihattrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Jőzsefvárosi Intézménymfüĺidtető Központ feladatainak e|Iátásźhoz szoftveľ beszer-
zésre 2.248,3 e Ft-ot biztosít a működési általanos tartalék terhére.

2. az |. pontban foglaltak miatt az onkormĺínyzatL<tadás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék előirźnyzatáÍől2.248,3 e Ft-ot iítcsopor-
tosít a 80102-02 cím ťtnanszíroztsi fe|ha|mozási kiadáson bęIiI az irźnyítőszervi tá.
mogatáskéntfolyósítotttźmogatélskiutalásae|oirányzatźra.

3. a Jőzsefváĺosi Intézményműkĺidtető Közpoĺt 72I0I cím bevételi finanszírozási fel-
halmozási bevételen be|i| az írányitoszervi támogatásként folyósított támogatás ťlze-
tési számlan tĺjrténő jőváítts elóirányzatát és a kiadás feIha|mozás e|őirźnyzatát
2.248,3 e Ft-tal megemeli.



4. felkéľi a JIK vezetojét, hogy a beszerzési eljaľást folytassa le.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rende-
let kovetkező módo sít ásźná| ve gyę ťrgyelembe.

6. az előterjesztés III. pontjában foglaltakat alőzsefvźrosi Intézménymfüödtető Kĺizpont
a2013. évi kĺiltségvetésének dologi e|őírtnyzata teľhéľe valósítsa meg.

7. tartós előzetes kötelezettséget vállal a következő évek költségvetésnek teľhére a vírus-
védelem éves đíjára, melynek összege évi bruttó 140,2 e Ft, melynek feďezetéi| az
önkormány zati adőb evételeket j eltĺli meg.

8. felkéľi a Polgáľmestert, hogy a következő évek k<jltségvetésének tervezésénéI a 7.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1-3., 5. és a 8. pont esetében Polgármester
4. pont esetében Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ vezetóje
6-7. pont esetében Polgĺíľmester, Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ
vezetője

Hatĺáľidő: 1.-3. pont esetében 2013. mźĄlls22.
4. pont esetébęn 2013.június 30-ig,
5. pont esetében a költségvetésről szóló ręndelet k<jvetkező módosítása, legké-
sőbb június 30.
6. pont esetében 2013.június 3O-ig,
7. pont esetében 2013. méĄus22.
8. pont esetében af0l4. évi és aztkovető évek kĺjltségvetésének tervezése, el-
fogadása

A döntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : P énzugy i Ü gyo sztály, JIK

Budapest, 2013. május 1 0.

(}.--{"- }.LS]
Sántha Péterné
alpo1gáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző
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