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E l ő t e r j e s z t é s 
a képviselő-testület 2016. szeptember 16.-i ülésére 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” felhívásra vonatkozóan. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Belügyminisztérium és az országos önkormányzati érdekszövetségek a tárca kezdeményezésére 
egyeztettek az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítógépes támogatást nyújtó ASP 
rendszer bevezetésének ütemezéséről, a csatlakozás várható feltételeiről. A Magyar Közlöny 130. 
számában jelent meg a Kormány 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete az önkormányzati ASP 
rendszerről. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében 2017. január 1-jéig az önkormányzati 
ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a 4. 
melléklet szerinti helyi önkormányzatok. A Korm. rendelet 4. melléklete szerint a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó három önkormányzat is csatlakozik az adott ASP rendszerekhez 
2017. január 1-jéig. 
A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás az önkormányzatok részére biztosít támogatási 
lehetőséget az ASP rendszer kiépítéséhez. Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település 
nyújthat be pályázatot, de a közös hivatalt alkotó másik települések elvi hozzájárulására is szükség 
van. A támogatás mértéke Segesd esetében 7.000.000 Ft, a támogatás maximális mértéke az összes 
elszámolható költség 100 %-a. A támogatott projektek esetében a támogatási előleg maximális 
mértéke a megítélt támogatás 100 %-a.  
A pályázat projektmenedzseri-, valamint PR és tájékoztatási feladatokat Boros Gábor látja el, 
megbízási szerződés keretében. A projektmenedzseri feladatok teljesítése bruttó 140.000 Ft, mely 
összeg finanszírozása 100 %-ban KÖFOP támogatásból valósul meg, utófinanszírozás keretében. A 
pályázattal összefüggő PR és tájékoztatási feladatok ellátásának díja bruttó 35.000 Ft, mely összeg 
finanszírozása szintén 100 %-ban KÖFOP támogatásból valósul meg. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról, valamint a megbízási szerződések elfogadásáról. 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntések 
meghozatalára. 
Határozati javaslat 1: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) önkormányzati 
határozatapályázat benyújtásáról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatalt fenntartó székhely település, pályázatot nyújt be a „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 kódszámú felhívás alapján a 2. kategóriában, és 1. szakaszban. 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
támogatás felhívásban foglaltaknak megfelelőfelhasználására. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
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Felelős: Péntek László polgármester 
Határozati javaslat 2: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) önkormányzati 
határozata megbízási szerződések elfogadásáról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú felhíváshoz kapcsolódó, a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó 
megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.  
 
2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú felhíváshoz kapcsolódó, a PR és tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozó 
megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 
 
3./ A képviselő-testület a megbízási szerződésekben szereplő összesen 175.000 Ft összegű 
megbízási díjat, a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására és 
a további szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
 
 
Segesd, 2016. szeptember 7. 
        Péntek László 
        polgármester 


