
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.huﾧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. december 14-i ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

 

Tárgy:  Önkormányzati ASP Rendszer működtetésére vonatkozó Szolgáltatási 

Szerződéskötés 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző 

 Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 
 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

Ellenőrizte: 
 

 

 Bérczes Beáta dr. Ignácz Anita Éva 
 jogi előadó jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 32/2017. (III. 23.) határozatában kifejezte, 

hogy Önkormányzatunknál az országos ASP rendszerhez történő csatlakozás infrastrukturális és 

egyéb feltételeinek megteremetéséhez szükséges rendszerek kiépítésével, azokhoz szükséges 

szervezetfejlesztéssel egyetért. A határozat 2. pontjában a képviselő-testület felhatalmazott, hogy a 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtsak be, valamint 

a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakoroljam. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. április 3-án benyújtott pályázatunk 

alapján az Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás megvalósításának a segítése 

céljából Önkormányzatunk 8.999.996,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert 

pályázati támogatás segítségével a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban 2017. szeptemberétől 

megkezdődött a csatlakozáshoz szükséges feltételek kialakítása. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 2016. évi LIV. törvénnyel módosított 114. §-a a következő kötelezettséget írja elő az 

önkormányzatok számára: 

 

„(1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes 

szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés 

eszközeként is szolgál. 

(2) 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). A csatlakozás módját, végső 

határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg. 

(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszeri 

feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő 

időtartamra nem köthet. 

(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok 

megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, a 

feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi 

önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés 

feltételeinek biztosítása érdekében adattárházat (a továbbiakban: önkormányzati adattárház) 

üzemeltet.” 

 

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 adattárházból történő adatlekérdezés, 

adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza. A Kormányrendelet 7. § 

(1) bekezdése szerint a Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat Szerződést köt a 

Szolgáltatóval. Az állami Szolgáltató a Magyar Államkincstár. 

 

A Szerződés tárgya: Az Önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozása és 

a Szolgáltató által az e Szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása: 
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– az Önkormányzat és hivatala; 

– az Önkormányzat valamennyi önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye; 

– valamint – a jelen 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 ASP rendszer az alábbi elemekből áll: 

– szakrendszerek, 

– keretrendszer, 

– támogató rendszerek, és 

– az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház. 

 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei közül Önkormányzatunk az alábbiakat veszi 

igénybe:  

– iratkezelő rendszer, 

– 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. 

 

Önkormányzatunknak a csatlakozással összefüggő fő feladatait a határozati javaslat mellékletét 

képező Szolgáltatási Szerződés, és különösen annak a mellékletét képező Általános Szerződési 

Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) II. pontja tartalmazza. Ez alapján önkormányzatunk legkésőbb az 

első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig (2018. január 2.) tartó felkészülési idő alatt 

biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Kormányrendelet 

2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést, valamint vállalja a folyamatos 

működés biztosításához szükséges feladatok teljesítését. 

 

Önkormányzatunk az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik, és az intézményeivel 

kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásához is igénybe veszi a szolgáltatást. 

 

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával 

adjanak részemre felhatalmazást a Magyar Államkincstárral megkötendő ASP Rendszer 

Szolgáltatási Szerződésének az aláírására. 

 

 

 

Várpalota,  2017. december 07. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete Határozati javaslat 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. december 14-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

…/2017. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában foglaltak alapján felhatalmazza a város polgármesterét 

Várpalota Város Önkormányzatának az ASP Rendszerhez való csatlakozása és a Szolgáltató által a 

szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása céljából a Magyar Államkincstárral, mint 

Szolgáltatóval jelen határozat mellékletét képező ASP Rendszer Szolgáltatási Szerződés aláírására. 

 

Határidő: a Szolgáltatási Szerződés aláírására: 2017. december 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző 

 Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

 

 

Várpalota,  2017. december 14. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 

 



 


