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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese               

Pótelőirányzat kérése (NAS bővítésre) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. augusztus 30-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rózsa Attila az alábbi problémával keresett meg: 
 
 
„A hálózati adattároló mini szerverünk (NAS) 2 db 3TB-os merevlemeze már kevés az adatmen-
tésekre és a közös mappa kiszolgálására. Hetente kell törölnöm kézzel a mentésekből, hogy 
legyen helyünk (pedig a mentésekre szükség van). 
Igazából itt vannak elhelyezve a T: meghajtó, a hangállományok és a biztonsági mentések stb. 
Az elmúlt években ennyire megnőtt a felhasznált adatterület. 
Szükséges lenne 2 db nagyobb merevlemez beszerzése.  
 
Jelenleg 2 db 3TB-os van és a következő ami megfelelne ennek a duplája (tehát 2 db 6TB-os). 
Egy-egy 6 TB-os adattárolásra való merevlemez br. 66.200 Ft körül van és ebből kettő kell 
(mert egymásra tükrözzük az adattartalmat a biztonság miatt).  
Tehát br. 132.400 Ft-os fejlesztésre lenne szükség. 
 
Gondolom ezt elő kell terjeszteni a döntéshozóknak. 
Jelezz kérlek vissza, ha mehet a beszerzés.” 
 
Kérem, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 132.400 Ft pótelőirányzatot biztosítani 
szíveskedjenek.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. augusztus 22. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                           jegyző általános helyettese 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VIII.30.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
pótelőirányzat kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a hálózati adattároló mini szerver bővítésére 132.400 Ft pótelőirányzatot 
biztosít az intézmény részére. Az előirányzat átvezetésére a 2019. évi költségvetés soron kö-
vetkező módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
 
Határidő: 2019. szeptember 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


