
BUDAPEST XXI. KERUL~T CSEPEI, ONKORMANYZATA 

P O L G A R M E S T E R  

J a v a s l a t  

a 405/2014. (IX.25.) Kt. hatarozat m6dositas6r6l 

Keszitette: dr. Szeles G6bor 
jegyz6 

E16terieszt6: Borbbly Lbn6rd 
polgarmester 

Az el6terieszt6 mestarrrvalasra iavasolia: 
Pbnzugyi, Elleno"rz6si 6s ijgyrendi Bizotts6gnak 

Leadasi hatarid6: 201 4. november 

Testuleti ules id6pontja: 
201 4. november 2.3 



Tisztelt Kepvisel6-testulet! 

Budapest XXI. kerulet Csepel onkormanyzat Kepvisel6-testulete a 2014. 
szeptember 25-en tartott ulesen a 4051201 4. (IX.25.) szam6 hatarozataval ljgy 
dontott, hogy az onkormanyzati valasztason ismetelten mandatumot nem 
szerz6 kepvisel6k reszere az onkormanyzat tulajdonaban a116, 201 1. evben 
vasarolt hordozhat6 szemelyi szamit6gepeket szoftverekkel egyutt 
teritesmentesen atadja. 

Javaslom a tisztelt kepviselo testuletnek, hogy donteset terjessze ki az 
ismetelten mandatumot szerz6 kepvisel6kre is a tobbi feltetel valtozatlanul 
hagyasa mellett. 

Budapest, 201 4. noverr~ber 25. 

~orbbli LCn6rd 
polgarmester 



Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testC~letet 6gy dont, 
hogy a 201 4. evi helyi onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek altalanos 
valasztasan ismetelten mandatumot szerz6, illetve ismetelten mandatumot 
nem szerz6 kepvisel6k reszere az onkormanyzat tulajdonaban lev6, a 
kepvisel6i tevekenyseg ellatasahoz szukseges 2011. evben vasarolt 
hordozhato szemelyi szamitogepet (a Polgarmester eseteben irodai asztali 
szamitogepes allomast) az azokra telepitett OEM Windows 7 Prof szoftverekkel 
egyutt teritesmentesen atadja. 
A Kepvisel6-testulet felhatalmana a Polgarmestert az atadas-atveteli 
megallapodas alairasara. 

Hatarido elfogadasa: azonnal 

vegrehajtasa: 

Felelos: elfogaddsaert: 

vegrehajtasert: 

A hatarozati javaslato k elfogadasa hoz a Bizottsag egyszerllr to bbseg6 
tamogato szavazata szu kseges. 



A kerdeses informatikai eszkozokr61 az alabbi Kt. hatarozatok szulettek: 

40412014. llX.25.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy a 
2014. evi helyi onkormanyzati kepviseldk es polgarmesterek altalanos valasztasan 
ismetelten mandatumot nem szerzd kepviseldk reszere az onkormanyzat 
tulajdonaban lev6, a kepvisel6i tevekenyseg ellatasahoz szukseges NOKlA C1-01 
tipuslj mobiltelefon keszuleket, SIM-kartyat, mobil stick adatkartyat az eldfizetdi 
szolgaltatas atvallalasa mellett teritesmentesen atadja. 

A Kepviseld-testulet felhatalmana a Polgarmestert az atadas-atveteli megallapodas 
alairasara. 

Azon mandatumot nem szerz6 kepviselb, aki nem kivan elni az el6fizetes 
atvallalasaval, a mobiltelefont, annak tartozekaival egyutt a Polgarmesteri Hivatal 
~zemeltetesi Agazatvezetejenek koteles atadni, legkes6bb 201 4. oktober 17. 
napjaig. 

Hathid& elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. oktober 17. 

FelelGs: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas eldkesziteseert: Trefan Laszlo ~zemeltetesi Agazat, 

agazatvezetb 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o n a d v a  

405/2014. lIX.25.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete ljgy dont, hogy a 
201 4. evi helyi onkormanyzati kepvisel6k 6s polgarmesterek altalanos valasztasan 
ismetelten mandatumot nem szerzd kepviseldk reszere az onkormanyzat 
tulajdonaban lev6, a kepviseldi tevekenyseg ellatasahoz szukseges 201 1. evben 
vasarolt hordozhato szemelyi szamitogepet (a Polgarmester eseteben irodai asztali 
szamitogepes allomast) az azokra telepitett OEM Windows 7 Home Premium, illetve 
OEM Windows 7 Prof szoftverekkel egyutt teritesmentesen atadja. 

A Kepviselb-testulet felhatalmana a Polgarmestert az atadas-atveteli megallapodas 
alairasara. 

Hat6ridG: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. oktober 17. 
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