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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Mötv.), az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: ASP rendelet), valamint az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
rendelkezései szerint 2018. január 1-től biztosítani kell az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét.  

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének legfőbb eleme az önkormányzatoknál 
folyó közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása. Az
önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi
stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi 
információs rendszer szintű támogatást. Ez a rendszer az ASP.  

Az önkormányzati ASP rendszer az Mötv. 114 § (2) bekezdése szerinti, a helyi
önkormányzatok feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül
távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer.

Az ASP rendszert a Kormányzat a Magyar Államkincstár útján működteti. Az 
önkormányzati ASP rendszer szakrendszerekből (iratkezelő, települési portál; e-
ügyintézési portál; gazdálkodási; ingatlan-vagyon, adó; ipari-kereskedelmi; valamint



hagyatéki leltár rendszer), keretrendszerből, támogató rendszerekből, valamint az 
önkormányzati adattárházból épül fel.

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás valamennyi önkormányzat
számára kötelező. 

A feladatok megvalósításhoz megjelent a Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16 kódszámú pályázati felhívás, melynek keretében lehetőség van a szükséges 
technikai-, szakmai feltételek finanszírozásra. A támogatás feltétele az ASP Korm.
rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek 
megléte.

A pályázatot a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése jogosult benyújtani
2017. március 6-ig.

A pályázat benyújtásakor szükséges csatolni - közös hivatal esetén –
önkormányzatonként a támogatási kérelem benyújtására és a támogatás
felhasználására vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazást.  

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslat támogatására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület felhatalmazza a közös hivatal 
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat
polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 
támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Határidő: 2017. március 6. 
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Tapolca, 2017. február 10.
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