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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai valamint a
polgármester és a polgármesteri hivatal vezetői részére 2004. évben az önkormányzat
1-1 db HP notebook számítógépet biztosított a gyors és hatékony munkavégzés,
valamint a papírfelhasználás csökkentése érdekében.
A számítógépek a 2004. július 1. napján történt aktiválást követően 3 év alatt nullára
íródtak.
A számítógépek közül néhány már nem működőképes, selejtezésük javasolt. A
szakértői vélemény szerint a működőképes HP Compaq notebookok piaci értéke
hozzávetőlegesen 20.000 Ft/db. A technikai fejlődés miatt azonban a működőképes
számítógépek erkölcsi avulása magas szintű, fizikailag is elhasználódottak, emiatt
javaslom jelképes összegen történő átadásukat az eddigi használóiknak.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.
(III.28.) ök. rendelet 8. § (7) bekezdése szerint:

(7) Az önkormányzat forgalomképes vagyonába tartozó vagyoni eszközök tulajdonjoga
kizárólag ellenérték fejében ruházhatók át. E vagyontárgyak kizárólag az Ötv. 8. §-ában
meghatározottak szerinti közszolgáltatás, valamint önkormányzati alapfeladat ellátás
céljára adhatók ellenérték nélkül harmadik személy használatába vagy tulajdonába.

A képviselő-testületi ülések anyagát elektronikus módon továbbítjuk a képviselők,
illetve a testületi ülésen tanácskozási joggal, állandó jelleggel résztvevők részére. A
testületi ülésen felmerülő kérdések megválaszolására, a felvetődő jogi problémák
tisztázására szükséges az adatokhoz történő azonnali hozzáférés.
Az újonnan megalakult képviselő-testület, az alpolgármesterek, a jegyző, aljegyző és a
polgármesteri hivatal irodavezetői részére a munkavégzésükhöz a fentiek miatt
továbbra is szükséges a notebook számítógépek használata ezért javasolom a
költségvetési rendeletben eszközbeszerzésre jóváhagyott 4 millió forintos keret terhére
18 db új notebook beszerzését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat jóváhagyására.
Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évben
vásárolt HP Compaq notebookoknak a 2006. október 1-jén megválasztott
önkormányzati képviselők, illetve Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
vezetői megbízással rendelkező köztisztviselői részére 5.000 Ft összegben
történő átadásához hozzájárul.

2. A Képviselő-testület 18 db új notebook beszerzését rendeli el az önkormányzati
képviselők és a Polgármesteri Hivatal vezetői megbízással rendelkező
köztisztviselői munkájának segítésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a notebookokat
minimum 3 árajánlat bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó cégtől
megrendelje.
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