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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A 2006-2010 évek közötti képviselői ciklusban is a képviselői munka megkönnyítésére az 
eredményesebb feladatellátás érdekében az önkormányzati képviselők, személyes használatra 
az alábbi eszközöket és szolgáltatást kapták. 
 

1. mobil telefonkészülék+előfizetési díj 
2. hordozható személyi számítógép és a működtetéséhez szükséges szoftverek 
3. lakásra, vagy a képviselő által meghatározott címre kiépített T-online internet 

kapcsolat előfizetése 
4. a képviselő által egyéb szolgáltatóval létesített internet havi előfizetési díjának 

átvállalása  
 
A mobil telefon készülék nyilvántartási értéke –kis értékű tárgyi eszközként: 0 Ft 
Az ismételten mandátumot nem szerző képviselők telefon előfizetési díjait, valamint havi 
beszélgetési díjait 2010 október 4- től az önkormányzat nem téríti. A készüléket a 
használónak az önkormányzat ingyenesen átadja, az előfizetést a fent megjelölt naptól a 
képviselő átvállalhatja úgy, hogy a korábbi hívószám megmarad. ( SIM kártyát előfizetéssel 
a saját nevére átíratja) 
 
Az ismételten mandátumot szerző képviselők részére a mobil telefon az előfizetés és a havi 
beszélgetési díj fizetése változatlanul biztosított, a készülék központosított lecseréléséig. 
 
 
A hordozható számítógépeket a képviselők 2006, 2007 években kapták meg használatra. A 
lap-topok nyilvántartási értéke – az amortizációt figyelembe véve - az önkormányzati 
képviselő választás időpontjában: 0 Ft lesz.  
Hivatalos értékbecslés a mellékletben. 
 
Javaslom a Képviselő–testületnek, hogy a mandátumot nem szerző képviselők részére a 
mellékletben megjelölt bruttó forgalmi érték  befizetése mellett tegye lehetővé a tulajdonba 
adást. 
 
Az ismételten mandátumot szerző képviselők hordozható számítógépeinek használata 
folyamatos, cseréjére közbeszerzési eljárást követően kerülhet sor,  külön testületi döntés 
alapján. 
 
A számítógépek működtetéséhez szükséges Office 2003 szoftver nincs az önkormányzat 
tulajdonában, hanem csak bérli a szolgáltató cégtől, ezért annak tulajdon, illetve 
használati jogát az érintett képviselők részére tovább adni nem tudja.  
A NOD32 víruskereső program használati joga ebben az évben lejár. 
 
A gépüket megvásárolni szándékozó képviselőknek biztosítaniuk kell, hogy a Polgármesteri 
Hivatal informatikai szakemberei a gépről a jogosulatlan szoftvereket eltávolítsák a megvétel 
előtt. 
A mandátumot nem szerző képviselő, aki nem kíván élni vásárlási jogával, a gépét 
tartozékaival együtt az Informatikai Iroda munkatársai részére le kell adnia legkésőbb 2010 
október 8. napjáig, akik leltár szerint veszik át. 
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Internet kapcsolat: az ismételten mandátumot nem szerző képviselők részére a 
szolgáltató ( T-online) és az önkormányzat által kötött internet kapcsolat és előfizetésre 
irányuló szerződést az önkormányzat 2010. október 4. napjával felmondja. 
A mandátumot nem szerző képviselők részére  a szolgáltatás egyéni szerződéssel átvállalható, 
vagy új szerződés köthető. 
 
A mandátumot nem szerző képviselők a lakásában beszerelt eszközeit, egyéni értesítés 
után  leszereli a szolgáltató. 
A lakásba történő bejutást a képviselőnek biztosítania kell.  
 
 
Az egyéb szolgáltatóval létesített internet kapcsolat havi előfizetési díjait az önkormányzat 
2010. október 3. napjáig szóló számla alapján egyenlíti ki. 
 
Az ismételten mandátumot szerző képviselők internet kapcsolata és előfizetése folyamatos 
marad.  
 
 
Budapest 2010. július 26. 
 
 
        Tóth Mihály 
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Határozati javaslat: 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2010. évi képviselő választás során ismételten mandátumot nem szerző tagjai 
részére – az önkormányzat tulajdonában lévő a képviselői tevékenység ellátásához 
szükséges-  

 
- mobil telefon készüléket, SIM kártyát, előfizetői szolgáltatás átvállalása 

mellett ingyenesen átadja 
 

- A mandátumot nem szerző képviselő, aki nem kíván élni az előfizetés 
átvállalásával, a mobil telefont tartozékaival együtt a Hivatalüzemeltetési 
Csoport munkatársai részére legkésőbb 2010 október 8. napjáig köteles 
leadni, akik leltár szerint veszik át. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért: Papp Gyuláné ágazatvezető 
 
Határidő:  elfogadásra :azonnal 
  végrehajtásra: 2010. október 8. 
 

         A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazata szükséges 
 
Határozati javaslat 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2010. évi képviselő választás során ismételten mandátumot nem szerző tagjai 
részére – az önkormányzat tulajdonában lévő a képviselői tevékenység ellátásához 
szükséges-  

 
- a személyi használatra átadott személyi számítógépet az Office 2003 és 

NOD32 szoftverek eltávolítása után, a mellélet szerinti bruttó forgalmi 
érték megfizetése mellett tulajdonba adja. 

 
- A mandátumot nem szerző képviselő, aki nem kíván élni vásárlási jogával, a 

gépét tartozékaival együtt az Informatikai Iroda munkatársai részére legkésőbb 
2010 október 8. napjáig köteles leadni, akik leltár szerint veszik át. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért: Papp Gyuláné ágazatvezető 
 
Határidő:  elfogadásra :azonnal 
  végrehajtásra: 2010. október 8. 
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A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazata szükséges. 
Határozati javaslat 

 
3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2010. évi képviselő választás során ismételten mandátumot nem szerző tagja 
részére létesített internet kapcsolatot és előfizetést az önkormányzat 2010. 
október 4. napjával felmondja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges 
intézkedést tegye meg. 

 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért: Papp Gyuláné ágazatvezető 
 
Határidő:  elfogadásra :azonnal 
  végrehajtásra: 2010. október 8. 
 

    A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazata szükséges 
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