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1./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:           Készítette: Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                jegyző 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző      

 

ELŐTERJESZTÉS 

   

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 8. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról 

     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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 szolgáltatás keretében biztosít informatikai támogatást a helyi önkormányzatoknak, és 

adattárház létrehozásával biztosítja a relevánsa gazdálkodási adatok összegyűjtését és 

elemezhetőségét. 

 

A Magyar Államkincstár megküldte az „Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási 

Szerződés”-ét, melyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A szerződést az 

előterjesztéshez mellékelten megküldöm. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot: 

Határozati javaslat 

 

Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2016. (XII.8.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés” 

jóváhagyásáról 

        

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testület (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzati ASP rendszer 

„Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozza: 
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Képviselő-testület Szendrőlád Község Önkormányzata (3751 

Szendrőlád, Fő út 63. szám törzsszám: 734532, Adószám: 15734532-

205, képviseli: Horváth Szilveszter polgármester, és a Szendrőládi 

Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében: Dr. Kernóczi 

Zsuzsanna jegyző (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4. azonosító 

szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 329970, adószám: 15329970-2-

41, képviseli: Dr. Dancsó József elnök (a továbbiakban: Szolgáltató) 

között létrejött „Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási 

Szerződés”-t  j ó v á h a g y j a . 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Szendrőládi 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a Szolgáltatási Szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
 
 

Balajt, 2016. december 7. 

 

              Szabó Zoltán 

                 polgármester 
         



2./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                         Készítette: Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                            jegyző 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző      

ELŐTERJESZTÉS 

   

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 8. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről 

     

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez a Szolgáltató az ASP rendszer jóváhagyott 

Szerződés szerinti szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások igénybevételét bemutató tananyagot, 

konzultációs lehetőséget térítésmentesen biztosítja az önkormányzat részére. 

A szolgáltatás igénybevételének önkormányzat oldalán felmerülő személyi és tárgyi feltételeit az 

önkormányzat biztosítja. 

Az önkormányzat benyújtott pályázaton eredményesen szerepelt, a „Támogatói Okirat” szerint az 

Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 

támogatás formájában 6 millió forintra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben 

meghatározott projekt végrehajtására fordítani. 

 

ASP rendszer működéséhez három árajánlat bekéréséről Szendrőlád Község Önkormányzata 

gondoskodik 2016. december 13. napján de.10.00 óráig. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot: 

      Határozati javaslat 

Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének           

…../2016. (XII.8.) H A T Á R O Z A T A 

Tárgy: Önkormányzati ASP rendszer működéséhez szükséges árajánlatok 

bekéréséről 

        

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testület (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzati ASP rendszer 

működéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszer működéséhez   három 

árajánlat bekérését rendeli el 2016. december 13. napján de. 10.00 óráig 

Szendrőlád Község Önkormányzata gondoskodik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2016. december 13.  

 

 

Balajt, 2016. december 7. 

             Szabó Zoltán  

             polgármester 
 


