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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 23-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 pályázat benyújtása 

 
A napirend előterjesztője:     Hohn Krisztina polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az 

önkormányzatoknak és intézményeiknek is – 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a 

törvényben előírtak szerint az E-ügyintézés lehetőségét. Az egységes informatikai rendszer 

megteremtése érdekében a kormányzat előkészített egy ASP rendszert.  

 

A kötelezett önkormányzatok részére 2016-ban és 2017-ben is kiírásra került pályázat, amely 

az ASP rendszerhez való csatlakozást hivatott támogatni. A 2017. évre vonatkozó pályázati 

felhívás címe: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez, kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. A beadás határideje március 14. 

 

Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a székhelytelepülés, 

esetünkben Komló Város Önkormányzata nyújtja be a társtelepülések (Mánfa) pályázatát is. 

Ez annál is inkább indokolt, mivel a rendszerek legnagyobb részét természetesen a hivatalok 

működtetik, és azok egységes szakrendszerekben dolgoznak jelenleg is. A Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal Mánfai Kirendeltségén előreláthatóan egy csatlakozási pont 

kiépítésére kerül sor. A csatlakozásunk számítógép vásárlást nem igényel, az e-

személyigazolványt kezelő eszközök beszerzésére lesz majd szükség. Mánfán az 

adatszolgáltatás és adatrögzítés is ASP rendszeren keresztül fog megvalósulni a csatlakozást, 

illetve a rendszer kiépítését követően.  

 

Az ASP rendszer lényege, a működtetésére irányadó részletes szabályok, valamint a 

csatlakozást támogató pályázat feltételei a mellékelt komlói előterjesztésből megismerhetők 

(1. sz. melléklet). Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete e napirendet 2017. február 

2-i ülésén tárgyalta, és a mellékelt 11/2017. (II.2.) sz. határozatot hozta (2. sz. melléklet). 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy döntsön az ASP rendszerhez való csatlakozásról 

és hagyja jóvá a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat Komló Város Önkormányzat 

általi beadását! 

 

 



 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta az „ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat 

benyújtása” című előterjesztést. 

 

1.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzat pályázatot nyújt 

be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázatra önerő nélkül 

9 millió Ft összegű támogatás elnyerése érdekében. A képviselő-testület a pályázat 

során megvalósult rendszer üzemeltetését és működését vállalja, a Magyar 

Államkincstárral a szükséges megállapodásokat megköti, teljes jogkörben 

felhatalmazza polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és megállapodások 

aláírására. 

 

2.) Mánfa Község Önkormányzata az elektronikus portálrendszer tekintetében a jelenleg 

üzemelő rendszert tartja fenn és nem csatlakozik az ASP rendszerhez. 

 

3.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a komlói polgármester az illetékes 

szervekhez az interfészes csatlakozásra vonatkozó felmentési kérelmet benyújtotta. A 

kérelem jóváhagyása esetén az ASP rendszerhez interfész csatlakozásokkal kíván 

csatlakozni. 

 

4.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről, összeállításáról 

és benyújtásáról a megfelelő szakmai egyeztetések benyújtása mellett gondoskodjon.  

 

Határidő: 2017. március 6. – a pályázat benyújtására 

  értelem szerint – a megállapodások megkötésére 

  folyamatos – a rendszer bevezetésére, üzemeltetésére 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Komló, 2017. február 17. 

 

          Hohn Krisztina 

            polgármester 

 

 


