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Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően – jogszabályi előírásoknak megfelelés 

céljából – EU-s forrás elnyerése érdekében A közös önkormányzati hivatal székhely 

települése szerinti önkormányzat, Nemesvámos Község Önkormányzata által benyújtott 

pályázat november végén pozitív elbírálásban részesült.   

 

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, azaz a Magyar Államkincstárral.   

A Szerződés tárgya: Az önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 

csatlakozása és a Szolgáltató által a szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása az 

önkormányzat és hivatala, az önkormányzat valamennyi önálló gazdasági szervezettel nem 

rendelkező intézménye, valamint  – a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően – 

mindazon egyéb felek részére (pl. helyi nemzetiségi önkormányzat / társulás), akiknek külön 

megállapodás alapján az önkormányzat látja el a gazdálkodással összefüggő feladatait.    

Az önkormányzatnak legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig – 2017. 

január 1-jéig -  tartó felkészülési idő alatt biztosítania kell az önkormányzati ASP rendszerhez 

történő csatlakozáshoz szükséges, a Rendelet 2. melléklet szerinti 

minimumkövetelményeknek való megfelelést, valamint vállalja a folyamatos működés 

biztosításához szükséges feladatok teljesítését.  



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási 

szerződése aláírásának utólagos  jóváhagyására.  

 

 

Határozati javaslat:  

 

 

   /2016. (XII. 8.) számú határozat:  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a 

értelmében,  az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 

alapján az önkormányzatnak  - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – 

2017. január 1. napjától csatlakoznia kell az önkormányzati ASP rendszerhez, ezért az 

önkormányzati ASP szolgáltatási szerződés Magyar Államkincstárral történő aláírását 

utólagosan jóváhagyja.   

 

 

Veszprémfajsz, 2016. december 2. 

                                                                                                

 

                                                                                                Fertig József s.k.  

                                                                                                  polgármester 
                                           



 


