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A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében tervezett 

pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében Mezőtúr Város Önkormányzata 

pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás 

költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő biztosítása érdekében. 

 

A Pályázati Felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 

bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP 

központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. 

 

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

évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett 

szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell 

a törvényben előírtak szerint (25. §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen 

biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál –

rendszercsatlakozás esetén – megteremti. 

 

Az önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai rendszer kötelező alkalmazásának 

központi előírását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

 



Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, 

az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházat működtető 

szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő 

adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP 

rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. 

rendelet) szabályozza. 

 

Az egyes települési önkormányzatok csatlakozási kötelezettségét, feltételeit, határidejét, 

részleteit az ASP Korm. rendelet  12. § -a határozza meg:  

- 2017. október 1-jéig az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi 

önkormányzat; 

- 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez 

csatlakozik az összes helyi önkormányzat. 

 

Az ASP szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja 

meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató 

központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat a kötelező feladatok ellátáshoz. 

 

A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásnak támogatásához az 

önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja. 

 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: a) iratkezelő rendszer, b) önkormányzati 

települési portál rendszer (opcionális csatlakozás) c) az elektronikus ügyintézési portál 

rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, d) gazdálkodási rendszer, e) 

ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi 

rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer. 

 

Pályázni a közös önkormányzati hivatalok esetében kizárólag a közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti önkormányzat jogosult.  

Mezőtúr, Kétpó, Mesterszállás és Mezőhék települések közös önkormányzati hivatalt 

működtetnek, ezáltal Mezőtúr Város Önkormányzata jogosult pályázatot benyújtani. 

 

A Pályázati Felhívás keretében Mezőtúr Város Önkormányzata maximálisan 9 000 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatási összeget igényelhet. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási 

kérelem benyújtása 2017. február 6. és 2017. március 14. között lehetséges. 

 

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

Kétpó, 2017. február 14.  

 

 ………………….. 

 Keresztes Péter Pál 

      polgármester 

   

 

 



Határozati javaslat 
 

Kétpó Község Önkormányzata 
……/2017.(….….)képviselő-testületi határozata  

 

 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében tervezett 

pályázat benyújtásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése szerint biztosított 

hatáskörében eljárva, továbbá  a 114. §-a alapján, és figyelemmel a 257/2016. (VIII.31.) 

Korm. rendeletben foglaltakra- az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. 

 

2. Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívásra a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal fejlesztésére vonatkozó pályázat (támogatási kérelem) 

benyújtására felhatalmazza Mezőtúr Város Önkormányzatát, továbbá jóváhagyja a 

bruttó 9.000.000 Ft összegű támogatási kérelem benyújtását az alábbi 

megosztásban: 

Támogatás:  9.000.000 Ft 

Önerő:  0 Ft 

Teljes bekerülési költség:  9.000.000 Ft 

 

3.  Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza Mezőtúr Város 

Polgármesterét a támogatási kérelem előkészítéséhez, valamint benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 



 

4. Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a 

támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a pályázati felhívás és a releváns 

jogszabályi előírások szerinti kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére 

vonatkozóan. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: 2017. március 14. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.   

 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 
 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

 

Kétpó, 2017. február ____. 

 

 

 

 

 Keresztes Péter Pál     dr. Enyedi Mihály  

 polgármester       jegyző 


