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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelem 
benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre tárgyú, 217/2016. (IX. 
27.) KNÖT határozatában akként határozott, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre. 
 
A Képviselő-testület a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti 
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felhatalmazást megadta, továbbá felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 
 
Önkormányzatunk a benyújtott pályázata alapján 7.000 e Ft támogatásban részesült. 
 
Az Önkormányzati ASP rendszer kialakításának feltétele a Magyar Államkincstárral (a 
továbbiakban: MÁK) – mint Szolgáltatóval - az „Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási 
szerződés” (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) megkötése, amelyet a MÁK leirata 
alapján az általuk megküldött tartalom szerint 2016. december 9. napjáig 5 példányban aláírva 
vissza kellett juttatni részükre. A Szolgáltatási szerződés aláírása – a fent hivatkozott 
határozatra tekintettel - önkormányzati részről 2016. december 6. napján megtörtént. 
 
A Szolgáltatási szerződés megkötésének előzményei: 
 
A helyi önkormányzati rendszer – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálybalépésével, illetve az egyes 
államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos hatáskörök járási hivatalokba történő 
telepítésével – megújításra került. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének ugyanakkor 
továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt a helyi önkormányzatoknál folyó, 
lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai szolgáltatásokkal 
történő támogatása. 
 
 



 

A helyi önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a 
költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam 
ASP (Application Service Provider, magyarul távoli alkalmazásszolgáltatás) szolgáltatás 
keretében biztosít központi informatikai támogatást a helyi önkormányzatoknak, és adattárház 
létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét. 
 
Az önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi a belső 
működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai 
megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az állampolgárok és a vállalkozások 
igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételére. 
 
Az Mötv. 114. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak 
informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását 
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az 
állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati 
ASP rendszer). 
 
Az Önkormányzati ASP rendszer működtetéséről és elemeiről, fenntartási, üzemeltetési és 
rendszertámogatási feladatairól, a csatlakozás módjáról az önkormányzati ASP rendszerről 
szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A 
Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat 
Szerződést köt a Szolgáltatóval. 
 
A Szerződés tárgya: Az Önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozása és a Szolgáltató által a Szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatást 
tudomásul venni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. december 8. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
  



 

 
Tárgy: Tájékoztatás Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
 
___/2016.(XII. 13.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás 
Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási szerződés megkötéséről tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelem 
benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre tárgyú, 217/2016. (IX. 
27.) KNÖT határozatában akként határozott, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre. A 
Képviselő-testület a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti 
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felhatalmazást megadta, továbbá felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. Önkormányzatunk a 
benyújtott pályázata alapján 7.000 e Ft támogatásban részesült. 
 
Az Önkormányzati ASP rendszer kialakításának feltétele a Magyar Államkincstárral (a 
továbbiakban: MÁK) – mint Szolgáltatóval - az „Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási 
szerződés” (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) megkötése, amelyet a MÁK leirata 
alapján az általuk megküldött tartalom szerint 2016. december 9. napjáig 5 példányban aláírva 
vissza kellett juttatni részükre. A Szolgáltatási szerződés aláírása – a fent hivatkozott 
határozatra tekintettel - önkormányzati részről 2016. december 6. napján megtörtént. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási szerződés megkötéséről 
szóló tájékoztatást tudomásul vette, a Szolgáltatási szerződés megkötésével egyetért. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


