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Tárgy:

Javaslat a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi többletkiadásaihoz történő hozzájárulásra

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:
Előterjesztést látta:

Somogyi Nikolett vezető tanácsos
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Képviselő–testület!
2018-ban az ASP bevezetésének „hozadéka”-ként az előterjesztés mellékletét képező 2 db számla
befogadása és kifizetése vált szükségessé, melyek összegei a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati
Hivatal eredeti költségvetésében nem kerültek betervezésre.
A számlák tartalma az alábbi:
1.) Az Infex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kiállított 251.206 Ft összegű számla egy rack szekrény beszerzését és beszerelésének munkadíját foglalja magában. A beszerzést megelőzte egy
2018.03.02-án végzett helyszíni felmérés, ennek során került átadásra részünkre a műszaki
dokumentáció, mely előírta a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) által
telepítendő, az ún Nemzeti Gerinc Hálózat kiépítését szolgáló router elhelyezésére alkalmas
rack-szekrény beszerzését. Az eszköz megvásárlása kötelező volt, azonban erre semmiféle
támogatást nem kaptunk. Figyelemmel arra, hogy a költségvetés tervezésekor ez a kiadási
tétel nem volt ismert, így tervezésére sem volt lehetőség.
A számla, a helyszíni felmérés munkalapja és a műszaki dokumentáció az előterjesztés 1. számú
mellékletében megtalálhatók.
2.) Az Albacomp Rendszerintegrációs Kft. által kiállított 495.300 Ft-os számla a kötelezően
elkészítendő és napra készen tartott Információbiztonsági Szabályzat és az Iratkezelési
Szabályzat 2018. évi aktualizálásának díja. Az eredeti szabályzatok elkészítéséért
Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére 2017. évben került kiállításra a számla, ezt az
ASP projektre megnyert 6 millió forintos támogatási összegből ki tudta fizetni az önkormányzat.
Az aktualizálás költségeit sajnos a pályázati forrás már nem biztosítja, egyéb jogcímen sem
biztosított erre a feladatra támogatás!
A számla az előterjesztés 2. számú melléklete.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen többletkiadásokhoz szükséges önkormányzati
hozzájárulást biztosítani szíveskedjen, hogy a 2019. évi költségvetés elfogadásáig a Hivatal likviditása
biztosítva legyen.

Az önkormányzati hozzájárulások településenkénti megoszlása a következő:

TELEPÜLÉS

Lakosság létszáma
(fő)
2017.01.01-jén

LESENCEISTVÁND
UZSA
ZALAHALÁP

961
326
1.320

36,86
12,50
50,64
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93.313
378.031

ÖSSZESEN

2.607

100,00

746.506

Lakosság megoszlása
(%)

2018. évi
többlethozzájárulás
(Ft)

Határozati javaslat
….. /2018. (

) határozat

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvándi Közös
Önkormányzati Hivatal többletkiadásaihoz 378.031 Ft összeggel hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2018. december 15.
Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2018. november 19.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

