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ELŐTERJESZTÉS
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére

Tárgy:

Integrált könyvelői program beszerzése

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző
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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére
Tárgy:

Integrált könyvelői program beszerzése

Üi.sz.: LMKOH/1/31/2015.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)
2014. január 1-jén lépett hatályba. A kormányrendelet hatályba lépését követő időszak az új
számviteli rendre való áttérés időszaka, ennek keretében a működtetését biztosító technikai és
humánerőforrás biztosítása vált szükségessé. Az áttérés, a számviteli rend gyakorlati
alkalmazása, a folyamatos, hibamentes, komplex munkafolyamatok biztosítása problémákat
okoz az Önkormányzatnak a jelenleg rendelkezésére álló szoftverrel.
„Az operatív gazdálkodási jogkörök alakulása, (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés
igazolása, és érvényesítés,) a szabályok betartásának ellenőrzése” című vizsgálatról szóló,
LMKOH/34/13/2015. sz. ellenőrzési jelentésben is javaslatot tett a belső ellenőr egy olyan
nyilvántartási programra, amellyel lehetővé válik a kötelezettségvállalás nyilvántartása és az
érvényesítő számára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 56. és 58. §–ában előírtak teljesítése.
Az Önkormányzat egy olyan költségvetési gazdálkodási informatikai rendszert kíván
alkalmazni, amely az Áhsz. által előírt eredményszemléletű számviteli előírásokat (mely a
költségvetési és pénzügyi számvitelt is magában foglalja) maradéktalanul biztosítani tudja.
Ennek keretében a gazdasági eseményeket keletkezésükkor a számviteli nyilvántartásokban
rögzíteni tudja, melyekből kimutatás, összesítő lekérdezhető, illetve kezeli az Áhsz. 14. számú
mellékletében meghatározottaknak megfelelő részletező nyilvántartásokat, azok folyamatos
vezetése a programmal biztosítható.
Az alábbi három cégtől kértünk árajánlatot az általuk kidolgozott költségvetési gazdálkodási
informatikai rendszer - Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában
történő alkalmazására.
1. Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. Szeged – (KASZPER)
2. CompuTREND Kft. (CT-EcoSTAT)
3. E-szoftverfejlesztő Kft. (EPER)
Jelenleg folyamatban van az árajánlatok beérkezése. Előzetes információink szerint a program
beszerzése és telepítése maximum 2MFt-os költséget jelent.
Mindezekre tekintettel, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen támogatni
a program beszerzését.
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Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat-tervezet
…/2015. (…) ÖH.
Integrált könyvelői program beszerzése

Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az integrált könyvelői
program beszerzésére Lajosmizse Város 2015. évi költségvetésében elkülönít
2.000.000 Ft-ot és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti kiadások fedezetét
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet … melléklet …..
tábla … sor terhére biztosítja.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
készíttesse elő a költségvetési rendelet módosítását a fedezet biztosításának
átvezetése céljából.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2015. október 22.
Lajosmizse, 2015. október 19.

Basky András sk.
polgármester
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