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Tárgy:

Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati
ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettséghez kapcsolódóan

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében
2016. augusztus 15-én megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című támogatási felhívás. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint eleget kell tenni az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségnek.
Nyirád Község Önkormányzata annak érdekében, hogy kötelezettségének eleget
tehessen, pályázatot nyújt be a szükséges infrastrukturális feltételek kialakításának
támogatására.
Az önkormányzati ASP olyan integrált szakrendszer csomag, ami biztosítja az
önkormányzati gazdálkodás szakszerű helyi támogatását, ugyanakkor lehetővé teszi
elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását a belső hivatali működés és a
lakossági szolgáltatások területén is. Az önkormányzati ASP rendszer a következő
területeken kerül bevezetésre, három ütemben, 2018. június 30-ig: iratkezelés,
önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál, ide értve az
elektronikus
űrlap-szolgáltatást,
gazdálkodás,
ingatlanvagyon-kataszter,
önkormányzati adó, ipar- és kereskedelem, hagyatéki leltár.
A kormányrendelet előírja, hogy az önkormányzati ASP rendszerben az 1. ütemben a
gazdálkodási és adó szakrendszereihez 2017. január 1-jéig kötelesek vagyunk
csatlakozni.

A pályázat benyújtását megelőzően minden tagönkormányzatnak fel kell hatalmaznia
a gesztor önkormányzat polgármesterét arra, hogy a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja mind Nyirád, mind
Szőc Község Önkormányzata, mint a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal tagja
nevében és javára. A felhatalmazást a szőci képviselő-testülettől is megkaptam.
Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…….. határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy
az önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének
eleget tehessen, felhatalmazza Nyirád település, mint a közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét,
hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok
nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Nyirád Község
Önkormányzata, mint a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal tagja
nevében és javára.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
azonnal és folyamatos

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület Tagjait a határozati javaslat megtárgyalására
és elfogadására!

Nyirád, 2016. október 6.

