


























Előterjesztés 
 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 28. napján 

tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére 

 

 

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülte Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” 

című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Hajmáskér, 2016. szeptember 23. 

 

 

        Köbli Miklós s.k. 

    polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

....../2016.(IX.28.) határozata 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 



Jelentés 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

Képviselő-testület 63/2016. (VI.15.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Lurkó Óvoda telephelyeinek tetőcseréje 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Átrium 88 Kft. ajánlatát fogadta el 

a Lurkó Óvoda telephelyeinek tetőcseréjére. A szerződés aláírásra került, a kivitelezés 

befejeződött. 

 

Képviselő-testület 64/2016. (VI.15.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Lurkó Óvoda telephelyeinek nyílászáróinak cseréje 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ADA-BAU Kft. ajánlatát fogadta el 

a Lurkó Óvoda telephelyeinek nyílászáróinak cseréjére. A szerződés aláírásra került, a 

kivitelezés befejeződött. 

 

Képviselő-testület 65/2016. (VI.15.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Lurkó Óvoda telephelyeinek homlokzati hőszigetelése 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁR-TOP-V. Bt. ajánlatát fogadta 

el a Lurkó Óvoda telephelyeinek homlokzati hőszigetelésére. A szerződés aláírásra került, a 

kivitelezés befejeződött. 

 

Képviselő-testület 66/2016. (VI.15.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: Lurkó Óvoda, 8192 Hajmáskér Rákóczi u. 13. telephelyének központifűtés -hálózat 

korszerűsítése 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Kálmán egyéni vállalkozó 

ajánlatát fogadta el a Lurkó Óvoda, 8192 Hajmáskér Rákóczi u. 13. telephelyének 

központifűtés -hálózat korszerűsítésére. A szerződés aláírásra került, a kivitelezés 

befejeződött. 

 

Képviselő-testület 67/2016. (VI.15.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: Lurkó Óvoda, 8192 Hajmáskér Rákóczi u. 13. telephelyének szociális helyiség 

vizesblokkjainak felújítása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Kálmán egyéni vállalkozó 

ajánlatát fogadta el a Lurkó Óvoda, 8192 Hajmáskér Rákóczi u. 13. telephelyének szociális 

helyiség vizesblokkjainak felújítására. A szerződés aláírásra került, a kivitelezés befejeződött. 



 

Képviselő-testület 68/2016. (VI.15.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: Tábori úti járda felújítási munkái 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Practical Kft. ajánlatát fogadta el a 

Hajmáskér, Tábori út aszfaltos járda felújítási, térkövezési munkáira. A szerződés aláírásra 

került, a kivitelezés befejeződött. 

 

Képviselő-testület 79/2016. (IX.01.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: Törvényességi felhívás Hajmáskér Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatról szóló 

14/2010. (XII.02.) rendeletével kapcsolatban. 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Helyi 

Építési Szabályzatról szóló 14/2010. (XII.02.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos 

törvényességi és jogszabálysértési észrevételt. A határozati kivonat megküldésre került a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának 
 

Képviselő-testület 80/2016. (IX.01.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: Hajmáskér 1/20; 1/4 és 1/32 hrsz. ingatlanok önkormányzati tulajdonba való átadása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozati kivonata megküldésre 

került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.  

 

Képviselő-testület 81/2016. (IX.01.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének 

támogatására” jogcímű pályázat  

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 

pályázatot nyújt be a „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztésének támogatására” jogcímű pályázati kiírásra 112.010.470,- Ft összegben a 8192 

Hajmáskér 21 hrsz. Széchenyi István u.; 8192 Hajmáskér 49 hrsz. Erkel Ferenc u. és a 8192 

Hajmáskér 87 hrsz. Munkácsy Mihály u. ingatlanokon járda és felszíni vízelvezető rendszer 

felújítására. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 

pályázathoz szükséges 17.188.858,- forintos önerőt biztosítja az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének általános tartalékának terhére. A pályázat határidőben benyújtásra került. A 

pályázatra érkezett hiánypótlás időben teljesítve lett. 

 

Képviselő-testület 82/2016. (IX.01.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi 

Kistérség Többcélú Társulásának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A határozati 

kivonat Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás részére megküldésre került. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly


 

Képviselő-testület 83/2016. (IX.01.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet megállapodásának módosítása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a központi 

háziorvosi ügyelet megállapodásának módosítását. A módosítás aláírás után megküldésre 

került a Várpalota Kistérség Többcélú Társulás részére. 

 

 

Hajmáskér, 2016. szeptember 23. 

 

 

Köbli Miklós s.k. 

   polgármester 







      

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgy:  Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

megtárgyalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 

pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.  

Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvényt (Eatv.).  

2015. augusztus l-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az Eatv. 

állapítja meg: ,,5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

b) a fogorvosi alapellátásról,  

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,  

d) a védőnői ellátásról, és  

e) az iskola-egészségügyi ellátásról " 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban 

meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján 

önkormányzati rendeletben kell szabályozni:  

„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által 

megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi 

alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett 

települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg."  

A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása 

során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is." ( Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet) 

 

A rendelet-tervezetet véleményeztetésre elküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek,  az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézetnek. 

Az intézet véleménye szerint a rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztások 

megfelelőek. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Hajmáskér , 2016. szeptember 23. 

              

 

               Köbli Miklós s.k. 

                 polgármester 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

../2016.(IX…..) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében  

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a 

Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 

Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” 

 

A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: nincs.  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye 

nincs. 

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem 

növekednek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Kormányhivatal éves ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően felülvizsgálati kötelezettség, 

elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak 

 

 

INDOKOLÁS  

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

../2016.(IX…..) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2016. évi éves ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően 

felülvizsgálati kötelezettségünk keletkezett, melynek során indokolt volt a hatályos rendelet átfogó 

módosítása okán egy új jogszabály megalkotása. A részletes indokolásra az előterjesztésben kitértünk. 

 
 

 

 

 

Hajmáskér, 2016. szept. 23. 

 

        Kovács János György s.k. 

                   jegyző 



Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

....../2016. (IX.29.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy megállapítsa Hajmáskér Község Önkormányzata közigazgatási területén a 

háziorvosi alapellátás,  a fogorvosi, az ügyeleti és a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez 

tartozó területek elosztását. 

A rendelet hatálya 

2.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Hajmáskér község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 

működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 

Az alapellátás körzetei 

2.§ 

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alakít ki 

Sóly községgel, területi ellátási kötelezettséggel. 

(2) A körzet székhelye: 8192 Hajmáskér, Bem u.3. 

3.§ 

(1) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti alapellátás körzetét Hajmáskér település teljes 

közigazgatási területe alkotja. 

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés 

keretében a Várpalotai Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa útján látja el.  

(3) Az ügyeleti ellátás székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 6. 

4.§ 

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata közigazgatási területén kettő védőnői körzet kerül 

meghatározásra. Az I. számú védőnői körzet magában foglalja Sóly település teljes közigazgatási 

területét is. 

(2) A körzet székelye: 8192 Hajmáskér, Bem u.3. 

(3) Az egyes védőnői körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet melléklete tartalmazza. 

5.§ 

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet 

alkot Sóly és Öskü községekkel. 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8192 Hajmáskér, Bem u.3. 

6.§ 

(1) Az iskola-egészségügyi körzet Hajmáskér község teljes közigazgatási területét magában foglalja. 

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

(3) A körzethez tartozó köznevelési intézmény a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 

Záró rendelkezések 

7.§ 

Jelen rendelet 2016.október 01. napján lép hatályba. 

 

 

Köbli Miklós                                                                                                     Kovács János György 

polgármester                                                                                                                  jegyző 

 



Melléklet a …/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Védőnői körzetek: 

 

1. sz. körzet 

Ady köz 

Bem u. 

Dózsa Gy. u. 

Erkel u. 

Honvéd u. 

Hunyadi u 

Jókai ltp. 1, 3, 5, 7, 8 -as háztömbök 

Kossuth u. 

Munkácsy u. 

Patak u. 

Rákóczi u. , köz 

Sóly Község 

Széchenyi u. 

Tábori út 16-os tömb 

Zrínyi M. u. 

 

2. sz. körzet 

Arany J. u. 

Deák u. 

Diófa u. 

Fűzfa u. 

Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda 

Hársfa u. 

Iskola u. 

Jókai ltp. 2, 4, 6-os háztömbök 

József A. ltp. 

Kinizsi u. 

Petőfi u. 

Szederfa u. 

Tábori utca (családi házak) 

Tábori utca 14, 18-as háztömbök 

Táncsics u. 

 
 







ELŐTERJESZTÉS 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére  

 

Tárgy: Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

Előterjesztő: Kovács János György jegyző   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya felhívást intézett az önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban 

hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal között relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének 

megvalósítása érdekében.  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése 

érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését a hatóságok és az 

érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő 

hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati ügyviteli megoldások bevezetése 

is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.  

Az ASP (Appliation Service Provider) szolgáltatás lényege hogy az ügyfél vagyis az önkormányzat 

nem magát a számítógépes, programos vásárolja meg, telepíti fel a épére és kezdi el annak használatát, 

hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat.  

Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására, egységes informatikai 

rendszer kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.  

A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával. 

A fent említett felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 

bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz 

történő csatlakozásának megvalósításával.  

Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét az ASP 

Korm. rendelet határozza meg A mi Önkormányzatunknak első körben vagyis 2017. január 1-től kell a 

rendelet szerint csatlakozni. Csak a székhely önkormányzat adhat be pályázatot. Elszámolható 

maximális bruttó összeg 7.000.000,-Ft amelynek igénybevételéhez pályázatot kell benyújtani. (Eszköz 

beszerzés 3.150.000,-Ft, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása 840.000,-Ft 

önkormányzatok elektronikus ügyintézés 770.000,-Ft, önkormányzati szakrendszerek 

adatminőségének javítása, migrációja 1.540.000,-Ft, oktatás 210.000,-Ft, tesztelés, élesítés 280.000,-

Ft, projekt menedzsment, közbeszerzés, kommunikáció 210.000,-Ft) 

Az önkormányzati AP rendszer szakrendszerei: 

a) iratkezelő rendszer, 

b)  önkormányzati települési portál rendszer, 

c)  az elektronikus ügyintézési portál rendszer, 

d)  gazdálkodási rendszer, 

e)  ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 

f)  önkormányzati adórendszer, 

g) ipar- és kereskedelmi endszer, 

h) hagyatéki leltár rendszer 
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A csatlakozás kétféleképpen lehetséges egyrészt rendszercsatlakozással ahol minden rendszer a 

központhoz csatlakozik és azt használjuk, másrészt interfészes csatlakozással ami azt jelenti, hogy 

megmaradnak az általunk használt szoftverek, de ebben az esetben is az adatokat be kell táplálni a 

központi rendszerbe az adattár számára és természetesen ezt minden alkalommal migrálni és 

ellenőrizni kell az adatokat, amit valószínű mi magunk nem tudunk megtenni. 

Amennyiben az interfészes csatlakozás mellett döntünk akkor azokhoz a rendszerekhez amelyekkel 

nem csatlakozunk nem igényelhető támogatás.  

 

Tehát a javaslatunk az, hogy minden rendszerrel csatlakozzunk 2017. január 1-jével és adjuk be a 

pályázatot az ASP rendszerhez való csatlakozás támogatására. 

Bár pályázatot csak a hajmáskéri  önkormányzat adhat be, de mivel a hivatal közös a másik két 

önkormányzatnak felhatalmazást kell adni Hajmáskér község polgármesterének a pályázat 

benyújtásához. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KÖFOP-

1.0.1-VEKOP-16 kódszámú  „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívásra. 

Az önkormányzat felhatalmazza  Köbli Miklós polgármestert, hogy a rendszercsatlakozáshoz nyújtson 

be pályázatot az alábbi szakrendszerek használatához: 

a) iratkezelő rendszer, 

b) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, 

c)  gazdálkodási rendszer, 

d)  ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 

e)  önkormányzati adórendszer, 

f) ipar- és kereskedelmi endszer, 

g) hagyatéki leltár rendszer 

 

Felelős:  Köbli Miklós polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

Hajmáskér, 2016. szept. 26. 

        Kovács János György s.k. 

                                            jegyző 


