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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közigazgatás-, és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében 

meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívásra Polgár Város 

Önkormányzatának a felhívás melléklete alapján 2017. február 1. és 2017. március 6. között 

van lehetősége pályázatot benyújtani.  

 

A pályázat célja: 

A pályázat célja a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban 

felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása. A Kormány a Partnerségi 

Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az 

adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az 

érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő 

hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli 

megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia 

lehetőségeivel élve, országos szinten.  

 

Jogszabályi háttér: 

Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai 

rendszer kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges. A 

törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

felhatalmazás alapján 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 adattár házból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás 

feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza. Jelen felhívás az ASP Korm. rendeletben 

foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott 

csatlakozási források biztosításával. 

 

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez 

a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás), 

vagy az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása 

mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében 
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meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes 

csatlakozás) csatlakozhat.  

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

önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.  

Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének 

megtartása mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet 

mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy 

szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati 

adattárház számára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a  

Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező.  

A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez alapértelmezésben 

rendszercsatlakozással csatlakozik, azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az e-

közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása  

esetén lehetséges.  

 

A támogatás mértéke, összege: 

Jelen felhívás keretében az önkormányzatok a település állandó lakosságszámától függően 

igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. Önkormányzatunk a 2. kategóriába került 

besorolásra, így legfeljebb 7.000.000 Ft támogatást igényelhet. A támogatás maximális mértéke 

az összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

2017. október 1-jével az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik valamennyi 

önkormányzat. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 44. §-a értelmében az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtandó köztartozásokat kizárólag 

a Kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszerrel lehet nyilvántartani, 

ezt legkésőbb 2017. október 1-től mindenhol alkalmazni kel. Erre figyelemmel a tervezet 

kimondja, hogy e § alkalmazásában az önkormányzati ASP rendszer önkormányzati adó 

szakrendszerét a Kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszernek kell 

tekinteni.  

 

2018. január 1-ig az önkormányzat ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az 

összes önkormányzat.  

A csatlakozásra kötelezett önkormányzat alapértelmezésben rendszercsatlakozással 

csatlakozhat azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az e-közigazgatásért felelős 

miniszter diszkrecionális döntése alapján lehetséges. Ebben az esetben az interfész kiépítését 

az önkormányzatnak kell biztosítani azzal, hogy kiépítésének minőségbiztosításai feladatait 

szintén az e-közigazgatásért felelős miniszter végzi.  

A csatlakozó önkormányzatok számos technikai, ügyviteli és szabályozási feltételeknek kell 

megfelelniük és számos feladatot kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy az önkormányzati 

ASP rendszeréhez csatlakozni tudjanak.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2017. január 31. 

 

     Tisztelettel:  

 

          Tóth József  

          polgármester 
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    Határozati javaslat 

    ……./2017. (II. 16.) sz. határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című 

felhívásra vonatkozóan támogatási kérelem benyújtására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási 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. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


