
Iktatószám: 371/11/2016

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 14. napján délelőtt 7:30 órakor tartott

rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

72/2016. (IV. 14.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

73/2016. (IV. 14.) „Informatika a köz szolgálatában 2016.” című pályázat benyújtása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 14.
napján 7.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Farkas Krisztián képviselő
Kővári Róbert képviselő
Popa György képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Ruzsity Máté informatikus
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

Igazoltan hiányzik:
Árgyelán Diána képviselő
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő

Farkas  János  polgármester:  Tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  önkormányzati
képviselőket. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, igazoltan hiányoznak
Árgyelán Diána és Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő társunk, az ülés határozatképes,  azt
megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontra az alábbiak szerint:

1.) „Informatika a köz szolgálatában 2016.”című pályázat benyújtása
Előadó: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester: Megkérdezem van-e más javaslat?

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

Farkas  János  polgármester: Kérem,  aki  a  napirendi  pontokkal  egyetért,  kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

72/2016. (IV. 14.)   képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 14.
napján megtartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Informatika a köz szolgálatában 2016. című pályázat benyújtása
Előadó: Farkas János polgármester
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1. Napirendi pont
Informatika a köz szolgálatában 2016. című pályázat benyújtása

Farkas János polgármester: Egyetlen napirendi pontunk az informatika a köz szolgálatában
2016. című pályázat benyújtása. 4 darab gépet tartalmazó csomagra, illetve 5 darab használt
TFT  monitorra  szeretnénk  pályázni  a  hivatalhoz.   Ez  összesen  317.000,-Ft-ba  kerül.  A
gépeken  ingyenes  frissítési  lehetőség  van  Windows  10-re,  kompatibilis  és  legális
szoftvercsomag,  illetve  1  éves  antivírus  előfizetéssel  érkeznek.  A pályázat  benyújtásának
határideje április 17. Ez miatt kell ma testületi ülést tartanunk.

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Ezek a gépek miért ennyibe kerülnek? 

Ruzsity  Máté rendszergazda: A gépek használtak.  A csomag nagyon nagy előnye,  hogy
eredeti operációs rendszerrel rendelkezik, ami egyébként darabonként 30.000,-Ft lenne. 

Farkas János polgármester: Szükségünk van ezekre a gépekre a hatékonyabb munkavégzés
érdekében, és a költségvetésünk is lehetővé teszi a vásárlást. 

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Igen,  a  dologi  kiadások  terhére  tudjuk
biztosítani.  

Farkas János polgármester: Kérem a testületet,  ha nincs más hozzászólás, fogadjuk el a
pályázatot.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

73/2016. (IV. 14.)   képviselő-testületi határozat
Tárgy. Informatika a köz szolgálatában 2016. című pályázat benyújtása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  az  „Informatika  a  köz  szolgálatában  2016”  című  pályázati
felhívására  pályázatot  nyújt  be  az  Országos  Informatikai
Programirodához  az  Önkormányzati  informatikai  rendszer
korszerűsítésére,  fejlesztésére  1  db  4  gépes,  bővített  asztali
számítógépcsomagra bruttó 232.000. Ft összegben és 5 db 19” használt
TFT monitorra bruttó 85.000 Ft összegben.
Az  eszközök  megvásárlásához  szükséges  bruttó  317.000  Ft,  azaz:
háromszáztizenhétezer  forint  összeget  az  önkormányzat  2016.  évi
költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja.

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a  polgármestert  minden,  a  pályázat  sikeréhez  szükséges  intézkedés
megtételére.

Felelős: polgármester, 
Határidő benyújtásra: 2016. április 17.
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A határozatról értesítést kapnak:
1.) Farkas János polgármester
2.) Pénzügyi csoport
3.) Irattár

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel
nem, az ülést 7 óra 40 perckor bezárom. 

k.m.f.t.

         Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
         polgármester jegyző
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