
F eh6rto Krizsd g Onkorm 6ny zat K6pvi se 16-te sttilete
9163 Feh6rt6, D6zsa Gy. t6r 5.

r-1U2015.

K6sztilt: Fehdrto Kozs6g Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilete 2015. augusztus 10-6n 18.00
or ai kezdette I tartott nyi lv6no s testii leti ii l6s 6 16l.

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal (9163 Feh6rt6, D6zsa Gy. t6r 5.)

Jelen vannak: T6th Alice polgdrmester, Szabados Arp6dnd alpolg6rmester, Cele Jozsef,
Guly6s Gycirgynd, Kov6cs Ferenc kdpvisel6-testiileti tagok 

!
Tanfcskozdsi ioggal vesz r6szt:
Csapo-Moln6r Violetta jegyzl

T6th Alice polg6rmester- koszdntritte a megjelenteket, meg6llapftotta: a testtilet 5 tagtra kciziil
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 napirenddel egyetert,kezfeltart6ssal jelezze.

Dont6shozatalbanresrt vett k6pvisel6k szdma: 5 f6

Fehdrt6 Kcizs6g Onkormhnyzat K6pvisel6-testtilete 5 igen szavazat\al ellenszavazat,
tartozkod6s n6 I ktil az al6bb i hataro zatot ho zta:

38/20 I S./V'Iil. I 0./ K6pvisel6-testiileti Hatrlrozat
Fehdrt6 Kozs6g Onkormfunyzat Kdpvisel6-testtilete a 2015. augusztus 10-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 Alice polg6rmester ismerteti a BM/1365 I -112015. iktatoszdmri
Beliigyminisztdriumt6l, Pog6csiis Tibor dnkormiinyzati 6llamtitk6rt6l kapott megkeresd
levelet. A Kormitny az elektronikus kdzigazgat6s kiterjesztdse, az elektronikus kdzigazgatis
el6u 6116 akad6lyok lebont6sa mellett foglalt 6ll6st. Most lehet6s6g nyilik a programhoz
csatlakozni,ha a k6pviseld-testiilet kifejezi 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 megold6sok segitsdgdvel.



Szabados Arpidn6 alpolgdrmester- mely teriiletek 6rintend a fejleszt6s?

T6th Alice polgiirmester gazdillkod6si rendszer, ingatlan-vagyon katasrter, helyi
ad6rendszer, iratkezeld rendszer stb. Javaslom az Onkormilnyzati ASP kdzponthoz
csatlakozdst.

M6s kdrd6s, hozzdsz6l6s nem volt.

T6th Alice polg6rmester az alilbbi hatinozati javaslatot terjesztette a k6pvisel6k el6, javasolta
annak elfogad6s6t.

Feh6rt6 Kdzsdg Onkorminyzatakifejezi szand6k6t, hogy csatlakozni kfvan az Onkormfnyzati
ASP Kozponthoz,haanyagi terhet nem 16 azOnkorminyzafta.
Hatarid6: 2015. augusrtus 12. ,
Felel6s: T6th Alice polgrirmester ,

K6rd6s, m6s hozzfusz6lils nem volt. A k6pvisel6k egyet6rtettek ahatdrozati javaslattal.

Dcintdsh ozatalban rcsrt vett k6pvisel6k szitma: 5 f6

Fehdrt6 Krizsdg Onkorm inyzat Kdpvisel6-testtilete 5 igen szavazattal ellenszav azat,
tart6 zkod6s n6 lkii I az alf.ft:rb i hatriro zatot ho rta:

39/2015./VilI. 10./ K6pvisel6-testiileti Hatrirozat

Feh6rt6 Kdzsdg Onkorm fnyzata kifejezi szdnd6ki$, hogy
csatlakozni kivrln az Onkorminyzati ASP Kdzponthoz, ha
anyagi terhet nem 16 az Onkormdnyzatra.
Hatarid6: 2015. augusztvs 12.
Felel6s: T6th Alice polg6rmester

M6s k6rdds, hozzitsz6l6s nem volt.

A polg6rmester megkdszdnte a k6pvisel6ek munk6j6t 6s az iildst bezixta.

K.m.f.t.

Ni-kah-u+ UaU-
6-Molnr[r Violetta
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