Feh6rtoKrizsdg Onkorm6nyzat K6pvise16-testtilete
9163Feh6rt6,D6zsaGy. t6r 5.
r-1U2015.

K6sztilt: Fehdrto Kozs6g Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilete2015. augusztus 10-6n 18.00
orai kezdetteI tartott nyi lv6nos testii leti ii l6s616l.
Az iil6s helve: Polg6rmesteriHivatal (9163 Feh6rt6,D6zsa Gy. t6r 5.)
Jelen vannak: T6th Alice polgdrmester, SzabadosArp6dnd alpolg6rmester, Cele Jozsef,
Guly6s Gycirgynd,Kov6cs Ferenckdpvisel6-testiiletitagok
!
Tanfcskozdsi ioggal vesz r6szt:
Csapo-Moln6rVioletta jegyzl
T6th Alice polg6rmester-koszdntrittea megjelenteket,meg6llapftotta:a testtilet 5 tagtrakciziil
5 fo jelen van, az iil6s hatirozatk6pes,azt megnyitotta.
Megkdrdezi, hogy a kdpvisel6k reszerill van-e m6dosit6 javaslat a napirendhez. M6dosfto
javaslat hij6n kdri, hogy aki a javasolt napirenddelegyetert,kezfeltart6ssaljelezze.
Dont6shozatalbanresrt vett k6pvisel6k szdma:5 f6
Fehdrt6 Kcizs6g Onkormhnyzat K6pvisel6-testtilete 5 igen szavazat\al ellenszavazat,
tartozkod6s n6Iktil az al6bbi hatarozatot ho zta:
38/20I S./V'Iil. I 0./ K6pvisel6-testiileti Hatrlrozat
Fehdrt6Kozs6g OnkormfunyzatKdpvisel6-testtiletea 2015. augusztus10-i
kdpvisel6-testtileti til6s napirendj€t az al6bbiak szerint illlapitja meg:
1./ Onko rmilnyzati ASP kiizponthoz csatlakozrls
El6ado: T6th Alice polg6rmester

Napirendi pont t6rwal6sa
1./ Onko rmfinyzati ASP kiizponthoz csatlakoz6s
El6ad6: T6th Alice polg6rmester
T6th
polg6rmester
Alice
ismerteti a
BM/1365I -112015. iktatoszdmri
Beliigyminisztdriumt6l, Pog6csiis Tibor dnkormiinyzati 6llamtitk6rt6l kapott megkeresd
levelet. A Kormitny az elektronikus kdzigazgat6skiterjesztdse,az elektronikus kdzigazgatis
el6u 6116akad6lyok lebont6samellett foglalt 6ll6st. Most lehet6s6gnyilik a programhoz
csatlakozni,ha a k6pviseld-testiiletkifejezi ezirinyf szand6k6t.Az ASP kozpont l6trehoz6sa
az cinkormirnyzatok sz6mara lehet6v6 teszi a hatdkony fon6sfelhaszn6l6s mellett a bels6
mtikodds t6mogatinirt az egyes e-kdzigazgatdsi szolgiitat6sok nffit6s6t a korszerii
informatikai megold6soksegitsdgdvel.

SzabadosArpidn6 alpolgdrmestermely teriiletek6rintenda fejleszt6s?
T6th Alice polgiirmester gazdillkod6sirendszer, ingatlan-vagyon katasrter, helyi
ad6rendszer,iratkezeld rendszer stb. Javaslom az Onkormilnyzati ASP kdzponthoz
csatlakozdst.
M6s kdrd6s,hozzdsz6l6s
nemvolt.
T6th Alice polg6rmesteraz alilbbihatinozatijavaslatotterjesztettea k6pvisel6kel6,javasolta
annakelfogad6s6t.
Feh6rt6KdzsdgOnkorminyzatakifejeziszand6k6t,
hogy csatlakoznikfvan az Onkormfnyzati
ASP Kozponthoz,haanyagi
terhetnem16 azOnkorminyzafta.
Hatarid6:2015.augusrtus12.
,
Felel6s:T6th Alice polgrirmester
,
K6rd6s,m6shozzfusz6lils
nemvolt. A k6pvisel6kegyet6rtettekahatdrozatijavaslattal.
Dcintdshozatalbanrcsrt vett k6pvisel6k szitma:5 f6
Fehdrt6 Krizsdg Onkorminyzat Kdpvisel6-testtilete5 igen szavazattalellenszavazat,
tart6zkod6sn6lkii I az alf.ft:rb
i hatrirozatothorta:
39/2015./VilI.10./K6pvisel6-testiiletiHatrirozat
Feh6rt6 Kdzsdg Onkormfnyzata kifejezi szdnd6ki$,hogy
csatlakozni kivrln az Onkorminyzati ASP Kdzponthoz, ha
anyagiterhetnem16az Onkormdnyzatra.
Hatarid6:2015.augusztvs12.
Felel6s:T6th Alice polg6rmester
M6s k6rdds,hozzitsz6l6s
nemvolt.
A polg6rmestermegkdszdnte
a k6pvisel6ekmunk6j6t6saz iildst bezixta.
K.m.f.t.
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