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 ELŐTERJESZTÉS 
 Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 

 a képviselő-testületi ülések tárgyalási anyagai  
rendelkezésre bocsátásának módjáról 

  
  
  
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A képviselő-testületi munkához nélkülözhetetlen, hogy a döntéshozók (a képviselők, a bizottsági 
tagok, a polgármester), és a döntéseket előkészítők (a jegyző, a szakértők) az előterjesztéseket 
időben megkapják. 
 
A testületi anyagok eddig nyomtatott formában jutottak el az érintettekhez. Ezeknek az anyagoknak 
a nyomtatása nagy terhet rótt az önkormányzatra és a hivatalra, úgy munkaórában, mint 
eszközfelhasználásban és anyagköltségben is. 
A testületi anyagok mennyisége ugyan változó, de átlagban eléri a havi 2500 oldalt. Ennek a 
mennyiségnek viszonylag rövid idő alatti kinyomtatása csak nagy kapacitású nyomtatóval 
lehetséges, amire a hivatal Xerox hálózatos nyomtatója alkalmas volt, és részben még alkalmas ma 
is, de: ez a nyomtató elérte (ill. a közeljövőben el fogja érni) az üzem(élet)tartama végét, ezért 
elengedhetetlen, hogy előre gondolkodjunk a szükséges és lehetséges megoldásokról. 
A gondolkodáshoz kigyűjtöttük azokat a költségeket, amelyek az eddig alkalmazott módszer 
alkalmazása során felmerültek, azért, hogy lássuk, élhetnénk-e gazdaságosabb, korszerűbb 
megoldással. 
 
A jelenlegi Xerox nyomtató (új áron) egy közel 2 millió forint értékű készülék, amelyet 
lízingeltünk, és teljes körű üzemeltetési konstrukciós szerződés alapján használtunk, ill. használunk. 
Ez évi 1,2 millió forint kiadást jelentett 4 éven keresztül. A készülék ebben az évben már a mi 
tulajdonunkba került, így az üzemeltetés költsége közel a felére csökkent, de még így is magas az 
egy oldalra jutó költség. Figyelemmel kell lenni arra is (ami nagy valószínűséggel bekövetkezik), 
hogy várhatóan már csak fél, vagy jó esetben egy évig tudjuk használni ezt a nyomtatót, hiszen 
eddigi működése során jóval túlteljesítette azt a mennyiséget, mint amennyire tervezték. 
Ezért szükséges a hivatalban a nyomtató eszközök ill. a feladatellátások ezen technikai feltételeinek 
a racionalizálásában gondolkodni, lehetőség szerint a költségek ésszerű minimalizálása mellett.   
Felmerült mint ötlet néhány (konkrétan négy) középkategóriás multifunkcionális nyomtató 
vásárlása, amelyek használatba vételével tehermentesíthetjük és részben kiválthatjuk a Xerox 
nyomtatót, jelentősen kisebb egy oldalra jutó nyomtatási költséggel. Ez az eddig felmerült 
költségeknek a negyedére való csökkentésével járhat, így a beruházás kb. 1-1,5 év alatt megtérül. 
Míg azonban az új eszközök használatával lényeges költség megtakarítást tudunk elérni, ezek az 
eszközök nem, ill. csak nagyon korlátozottan alkalmasak a testületi anyagok elkészítésére. 
 



Mindezekre tekintettel javaslattal élünk arra vonatkozóan, hogy a testületi anyagok a jövőben ne 
papír alapon, nyomtatásban kerüljenek az érintettekhez, hanem térjünk át egy sokkal korszerűbb, 
környezetkímélőbb, és végső soron gazdaságosabb megoldásra.  
Javasoljuk, hogy a jövőben a mai kor technikai színvonalának megfelelő módon, e-mailben 
kapják meg az érintettek a testületi anyagokat.   
Ehhez rendelkezésre bocsátanánk a képviselőknek, és a bizottsági tagoknak egy-egy olyan tablet 
számítógépet, amely alkalmas az előterjesztések tárolására, megjelenítésére. A gép konstrukciója 
lehetővé teszi, hogy a használója könnyen magánál tarthassa, ezért az igénye szerinti helyen és 
időben tanulmányozhatja az előterjesztéseket. Természetesen a gép segítségével a bizottsági és a 
testületi üléseken is rendelkezésre állnak a döntéshez szükséges anyagok. 
 
Gazdaságossági számítás: 
Eddig havi átlag 2500 oldal nyomtatása 10 Ft/oldal költséggel számolva 25000 Ft/hó, éves szinten, 
11 testületi üléssel számolva, 275000,-Ft összeget jelentett.  
Amennyiben áttérnénk az új rendszerre, szükségtelenné válna a Xerox nyomtató kiváltása egy 
másik, új készülékkel, ami nagy beruházási megtakarítást jelent önmagában is.  
Természetesen az új eszközök (tabletek) beszerzési költségével számolni kell. Álláspontunk szerint 
azonban erre a feladatellátásra nem szükséges felső-kategóriás készülékeket vásárolni, hiszen a 
szöveges anyagok megjelenítésére egy alsó-közép kategóriás készülék is tökéletesen megfelel, így 
gépenként bruttó 35-50 E Ft-os árral kalkulálhatunk.  
Amennyiben 20 készülék vásárlását tervezzük, az 700 – 1000 ezer Ft kiadást jelentene. A beruházás 
összege a kiadási megtakarítás figyelembe vételével közel 3 év alatt térülne meg, nem számolva ide 
azt a sok-sok munkaóra megtakarítást, ami az anyagok nyomtatásával, kiküldésre előkészítésével és 
kézbesítésével összefüggésben felszabadul.  
A húsz készüléknél 5 olyan készülékkel számoltunk, amelyeket a testületi ülésen alkalmanként a 
meghívott előadók, vezetők használhatnának, ill. szükség esetén ezekkel pótolhatók az esetlegesen 
javításra szoruló, vagy csak egyszerűen otthon felejtett készülékek.  
Mivel az új eszközök használata kezdetben természetszerűen okozhat alkalmazási nehézségeket, a 
hivatal informatikus szakembere szívesen tart tájékoztatást a készülékekről, az alkalmazásukkal 
elérhető előnyökről.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az előterjesztés tárgyában, hogy az igényének 
megfelelő technikai megoldást tudjuk alkalmazni.  
  
Csorvás, 2016. december 07.  
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