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1. Döntéshozatal ASP pályázat ügyében  

    Előadó: Szabóné Németh Ágnes polgármester           

 

ASzéchenyi 2020 keretében megjelent a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás, 

melyben nevesítették a 2017. évtől csatlakozásra kötelezett önkormányzati hivatalokat. 

 

Természetesen hivatalunk beleesett a szerencsés első csatlakozók körébe! 

 

A csatlakozás feltételeinek teljesítése milliós nagyságrendű költséget jelent a hivatal 

részére, éppen ezért elengedhetetlen, hogy kihasználjuk a pályázat keretében szerezhető 

állami támogatást, mely igénylése esetén a költséget az állam finanszírozza Európai Uniós 

forrásból! 

 

Miért van szükség az ASP-re? 

 

-2013. évi L-es törvényi előírásokat teljesítenie kell az önkormányzatnak, 

-megfeleljen a Kincstár által közzétett műszaki minimumfeltételeknek, 

-teljesítse az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

törvényben előírt követelményeket, 

-biztosítsa az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges helyi 

feltételeket és a meglévő adatok migrációját, 

-vállalja, hogy a szakrendszer által támogatott feladatait a szakrendszer útján látja el. 

 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: 

- iratkezelő rendszer, 

- önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás) 

- az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-

szolgáltatást, 

- gazdálkodási rendszer, 

- ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 

- önkormányzati adó rendszer, 

- ipar- és kereskedelmi rendszer, 

- hagyatéki leltár rendszer. 
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A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

Előleg igénylése 

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100 %-a. 

 

Határozattervezet: 

      Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében, hogy a 

Hédervári Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvény 114. §- ban, illetve a az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 

(VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez 

történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza a Darnózseli 

Község Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási 

jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja 

Hédervár Önkormányzata nevében és javára. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester 
Határidő: azonnal 
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