
Sorszám:

I’árgy: inlörmatikai eszközök beszerzése 1/
Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Véleményező Pénzügyi. Gazdasági Bizottság

H izottsa:
Tervezett I latározat
döntés:
I)öntés: Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviseló’-testület!

A modern és gazdaságos működtetésű önkormányzat megvalósításához elengedhetetlen az

informatikai fejlesztés. Mezőberény Város Önkormányzata, mint köztudott már országosan is élen jár

az önkormányzati munka folyamatainak és azok eredményeinek elektronikusan történő

közzétételében, illetve az e kapcsán keletkezett adatok, információk hozzáférhetővé tételében. Az

elektronikus iratkezelés köztudottan jelentősen olcsóbb, mint a papír alapú. A városi önkormányzat

célja, a központi kormányzat elvárásainak megfelelően, az elektronikai, informatikai fejlődés. Az

október 12-i önkormányzati választást követően megalakult Képviselő-testület tagjai részére az

önkormányzat feladata a munkavégzéshez elengedhetetlen és költséghatékony munkaeszközök

biztosítása. Ennélfogva Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Pénzügyi

Osztály előkészítette az Új Képviselő-testület munkaeszközeinek beszerzéséhez szükséges

fedezetbiztosítást.

A tervek szerint beszerzésre kerülő Laptopok (hardware és windows operációs rendszer) forrásául

mintegy 3.770 E Ft keretösszeg szükséges. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárul, az új

eszközök kiválasztásánál elsősorban a hosszú távú használhatóságot, valamint a lehetőségekhez

mérten a lehető legjobb hardware felszereltséget vesszük figyelembe. Az előterjesztés és a mellékelt

határozati javaslat elfogadása esetén a Képviselő-testület minden tagja részére 1 db Laptop, illetve a

Jegyző Úr részére is 1 db Laptop beszerzésére kerülne sor.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Városi Önkormányzathoz,

informatikai eszközök beszerzéséhez maximum bruttó: 3770 E Ft fedezetet biztosít a Kastély

felújítási előirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befzetési ci. terhére az alábbiak szerint:

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

- 066020-40. Város-, községgazdálkodás
Wenkeheim- Fejérvári kastély felújítása /l-Jomlokzat,tetőrendszer és egyéb.!



előirányzatát: csökkenti: 2969 I Ft-tal
ÖNKÉNTES, INGATLAN klújításalKll/
Változás: - 2969 E I’t(-2969 E Ft,0 E lZt,_2969 E Ft)

1. cím: Mezőberény Város Önkonuányzata kiadási előirányzatán belül:
0111 30-O kf. Önkormányzatok ős Önkormányzati hivatalok jogalkotó ős általános

ignptási tevékenysége: ÖNKÉNTES:
Dologi kiadási előirányzatát csökkenti: 801 E l’t-tal
Kiszámlázott, (érdított adózású, vásárolt terniékek,igónybevctt
szolgáltatások miatti kiadás.
Fizetendő általános forgalmi adó /K352/

.4 ezzeJ gydejüleg;
I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-O Önk. igazgatási tev. Mezőberónyi Városi Önkormányzathoz,
inlérmatikai eszközök beszereésc/KÖii
Beruházások/K6/ előirányzatát megemeli: 3770 E Ft-tal
Ezen belül megemeli:
Informatikai eszközök beszerzése, létcsítése:/K63/ KÖT ei.-t: +2969 E Ft.-Ial
A Beruházási célú előz. felsz. Áfa JK74/ KÖT ei.-t: +801 E Ft.-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

határidő: 2014. november 30.

Mezőberény, 2014. november 3.
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