
Kunfehértó Község Polgármesterének  

 

ELŐTERJESZTÉSE 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülte 

2016. szeptember 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: ASP pályázat benyújtásának támogatása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata számára az ASP rendszerhez történő csatlakozás 2017. 

január 1. napjával kötelező. 

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet Kunfehértó 

Község Önkormányzatát kötelezi, hogy 2017.01.01-től csatlakozzon a rendszerhez, melynek 

célja, hogy az egységesített elektronikus ügyviteli megoldásokat vezessen be a települési 

önkormányzatok tekintetében. Az ASP rendszerrel az Önkormányzat közvetlen elektronikus 

kapcsolatban lesz a központi ASP rendszerrel, a Magyar Államkincstáron keresztül. 

A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jönnek létre: 

gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, 

iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és 

kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.  Az egyes szakrendszerek az önkormányzat 

egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el. 

Az ASP központ szakrendszereinek használata a csatlakozás után ingyenes. 

A csatlakozással kapcsolatos költségekre pályázatot írtak ki KÖFOP-1.2.1-VEKOP16 címen. 

A maximálisan igényelhető összeg:  6.000.000 Ft 

Támogatás mértéke:     100 % 

Ugyanakkor megállapítható az is, hogy a több szakterületre kiterjedő, gyakorlatilag 

valamennyi hivatali köztisztviselőt érintő új programok, alkalmazások bevezetése, 



megtanulása jelentős energiát fog igényelni a dolgozóktól, várhatóan jelentős 

többletmunkával jár. A jelenleg csatlakozott Önkormányzatok közül a visszajelzések még 

több hibáról számolnak be.  A Kormányrendelet alapján lehetősége van az Önkormányzatnak 

megtartani a jelenleg használt informatikai rendszereit egy interfész átalakító rendszer 

használatával, amennyiben az e-közigazgatásért felelős miniszter ezt támogatja. A kérelmet 

elküldtük, azonban fel kell készülnünk arra az esetre, amennyiben a kérelem elutasításra 

kerül. 

 

Határozati javaslat: 

1.Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülte jóváhagyja a „KÖFOP-

1.2.1-VEKOP16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

Kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtását. 

2.Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok elkészíttetésére, aláírására, a 

szükséges nyilatkozatok megtételére. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén 

felhatalmazza a polgármestert a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére. 

 

Határidő:2016. szeptember 30. 

Felelős: Huszár Zoltán 

Értesül: Ficsórné Sáfár Anett ügyintéző 

             Gömzsik László pénzügyi referens 

   

Kunfehértó, 2016. szeptember 20. 

                                                                                                           Huszár Zoltán         


