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Zala Megye

Ortaháza

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14 - én
megtartott nyílt ülésről.

Határozat:
67-70/2016.(IX. 14.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 1 4 - é n
1600- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester Belső
József képviselő Biró Györgyné
képviselő Becze Árpád képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze
Ferencné jegyzőkönyvvezető
Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és
munkatársát.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.
NAPIREND:
1. ) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról, és a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés
2. ) Polgármesteri tájékoztató. Ingatlan értékesítési kérelmekben döntés
3. ) Interpelláció, kérdés
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.
) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról, és a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés Előadó: Vajmi Ferenc
polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

67/2016.(IX.14.) önkormányzati határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzata
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 PÁKA település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat
polgármesterét hogy a Pákái 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 kedvezményezeti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja Páka Község Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Plivatal tagja
nevében és javára.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
2.
) Polgármesteri tájékoztató. Ingatlan értékesítési kérelmekben döntés Előadó: Vajmi
Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Láposi Attila ortaházi lakos
szóbeli kérelemmel fordult hozzá, miszerint szeretnék megvásárolni az önkormányzati tulajdonban
lévő Ortaháza, Petőfi út 5 és a Petőfi út 3. szám alatti ingatlanokat. Kérelmezők a Családok
Otthonteremtési Támogatásának igénybevételét tervezik, jogosultak rá.
Az önkormányzat korábban az ingatlant 2 m forintért vásárolta meg, így a polgármester javasolta, hogy
a kérelmezők részére kerüljön értékesítésre az ingatlan 2 m Ft vételárért. A szomszédos Petőfi út 3.
szám alatti ingatlan csupán beépítetlen terület, mivel a ház elbontásra került, így azt az ingatlant 25 e
Ft-ért javasolta értékesíteni.
A polgármester hozzátette, hogy természetesen a tulajdonjog végleges átírása csak abban az esetben
történhet meg, amikor az önko9rmányzat számlájára a teljes összeg megérkezik. Erre várhatóan
november végéig kerül sor, a kölcsön elbírálása miatt.
A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
68/2016.(IX.14.) önkormányzati határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonát képező Ortaháza belterületi 214
hrsz, 1605 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület ,(ténylegesen Ortaháza, Petőfi út 5. )
ingatlanát
Láposi Attila és Láposiné Szalai Renáta 8954.
Ortaháza, Fő út 26. szám alatti lakosok részére V2- V2- ed tulajdoni arányban értékesíti.
Az ingatlan vételára összesen: 2 millió forint.
A vevők az ingatlan vételárát legkésőbb 2016. november 30-ig egyenlítik ki a CSOk felhasználásával.
Az ingatlan bérbeadása a vételár teljes kiegyenlítésével egy időben történik.
Az önkormányzat a tulajdonjog végleges átruházáshoz a teljes vételár kiegyenlítésével egyidejűleg
külön nyilatkozattal járul hozzá.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos mindennemű költség a vevőket terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

69/2016.(IX.14.) önkormányzati határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonát képező Ortaháza belterületi 215
hrsz, 1906 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület,(ténylegesen Ortaháza, Petőfi út 3. )
ingatlanát
Láposi Attila és Láposiné Szalai Renáta 8954.
Ortaháza, Fő út 26. szám alatti lakosok részére V2- V2- ed tulajdoni arányban értékesíti.
A vevők tudomásul veszik, hogy az ingatlanon lévő lakóház és gazdasági épület elbontásra kerültek.
Az ingatlan vételára összesen: 25.000 forint.
A vevők az ingatlan vételárát legkésőbb 2016. november 30-ig egyenlítik ki.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos mindennemű költség a vevőket terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős:
polgármester
A polgármester továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Végh Viktória 8984. Gombosszeg,
Petőfi út 35. szám alatti lakos szintén ingatlanvásárlási kérelmet nyújtott be. Nevezett a Fő út 18. és Fő
út 20. szám alatti ingatlanokat szeretné megvásárolni. Az ingatlanok adatai: Ortaháza belterületi 64
hrsz, 1618 m2 nagyságú, kivett, beépített terület,(ténylegesen Ortaháza, Fő út 18 és Fő út 20),
Ortaháza belterületi 64/A hrsz, 70 m2 nagyságú, lakóház, (ténylegesen Ortaháza, Fő út 20.) Ortaháza
belterületi 64/B hrsz, 199 m2 nagyságú, lakóház, gazdasági épület, (ténylegesen Ortaháza, Fő út 18.)
Ortaháza belterületi 65 hrsz, 760 m2 nagyságú beépítetlen terület. Ezen ingatlanon csak a Fő út 18
szám alatti lakóingatlan áll, a többi szintén elbontásra került. A kérelmezőt szóban már tájékoztattam
arról, hogy az ingatlanok vételára 2 millió Ft.
Beadványában leírta, hogy csak részletekben tudná teljesíteni az ingatlan vételárát, amennyiben a
testület részére értékesíti, mégpedig az alábbiak szerint: szerződés aláírásakor 50.000 Ft, 2017.
szeptember 30-ig 500 000 Ft, 2018. szeptember 30-ig 700.000 Ft, 2019.szeptember 30-ig 750.000 Ft.
Ugyanakkor, amennyiben a pénzügyi helyzete lehetővé teszi, úgy természetesen előbb is ki tudná
egyenlíteni a vételárat.
A polgármester kérte a képviselők javaslatát és véleményét.
Biró Györgyné képviselő elmondta, információi szerint a kérelmezőnek rendszeres munkája van,
biztosan ki fogja tudni egyenlíteni a vételárat, támogatja a részletekben történő vételár kiegyenlítését,
így javasolta az ingatlan értékesítését, hisz amennyiben üresen áll az ingatlan, csak az állaga romlik.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
70/2016.(IX.14.) önkormányzati határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonát képező alábbi helyrajzi számú és
művelési ágú belterületi ingatlanokat Végh Viktória 8984. Gombosszeg, Petőfi út 35 szám alatti lakos
részére értékesíti.
Az ingatlanok adatai: Ortaháza belterületi 64 hrsz, 1618 m2 nagyságú, kivett, beépített
terület,(ténylegesen Ortaháza, Fő út 18 és Fő út 20)
Ortaháza belterületi 64/A hrsz, 70 m2 nagyságú, lakóház, (ténylegesen Ortaháza Fő út 20.)
Ortaháza belterületi 64/B hrsz, 199 m2 nagyságú, lakóház, gazdasági épület, (ténylegesen
Ortaháza, Fő út 18.)
Ortaháza belterületi 65 hrsz , 760 m2 nagyságú beépítetlen terület.
Az ingatlanok vételára összesen: 2 millió forint.

A vevő tudomásul veszi, hogy a 64/A hrsz -ú ingatlanon feltüntetett lakóház elbontásra került. Az
önkormányzat tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vevő részéről a vételár kiegyenlítése az alábbi
részletekben történik:
A szerződés aláírásával egyidejűleg 50 000 Ft, 2017. szeptember 30-ig 500 000 Ft, 2018. szeptember
30-ig 700.000 Ft, 2019.szeptember 30-ig 750.000 Ft.
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a vevő a vételárat a fent megjelölt időpontoktól eltérő
időpontban, illetve annál előbb kiegyenlítse.
Amennyiben a vevő részéről a vételár teljes kiegyenlítése 2019. szeptember 30-ig nem történik meg,
úgy az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll Ortaháza község önkormányzatára azzal, hogy a vevő részéről
ezen időpontig már kifizetett vételárrészt a vevő nem követelheti vissza.
Az önkormányzat a tulajdonjog végleges átruházáshoz a teljes vételár kiegyenlítésével egyidejűleg
járul hozzá.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos mindennemű költség a vevőt terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős:
polgármester
A napirend tárgyalása végén a polgármester tájékoztatást adott a képviselő-testületnek az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Hozzátette, hogy az utolsó negyedévben megjelenő - külterületi
földutakra vonatkozó - pályázatban történő részvétel függvénye a pénzügyi helyzet, hisz az iparűzési
adóból jóval kevesebb folyik be a vártnál. így még határidőben annak mértékét is jó lenne
felülvizsgálni, s ha indokolt, akkor emelni szükséges az adó mértékét.
3.

) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester a nyílt ülést 17,40 - órakor bezárta.

Kmf.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel m e g h í v o m Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. szeptember 14 -én,(szerda) 16,00-órakor,
tartandó nyílt ülésre.
Az ülés helye:
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

NAPIREND:
1.
) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról, és a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés Előadó: Vajmi Ferenc
polgármester
2.
) Polgármesteri tájékoztató.Ingatlan értékesítési kérelmekben döntés Előadó: Vajmi
Ferenc polgármester

3.

) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. szeptember 7.

JELENLÉTI IV

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jb

2016. szeptember ....!... - én tartott nyilvános ülésről.

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester
Biró Györgyné képviselő
Becze Árpád képviselő
Belső József képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016 szeptember 14-én
tartandó ülésére
Tárgy: Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról , és a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés
Tisztelt képviselő-testület!
I.A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat ismertetése röviden:
Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatalügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének
megvalósítása érdekében.
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.
A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával
tervezi megvalósítani. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító számú pályázati felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Magyarország a 2014-2020
programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi
közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében. 7
□ a nyilvántartások széttagoltak, és továbbra is az interoperabilitás hiánya jellemzi az
önkormányzatokat;
C az önkormányzatok által használt szakrendszerek közötti integráltság szintje nagyon alacsony;
□ a fejlesztések keretében megvalósuló szolgáltatások nagy része az Európai Unió által
meghatározott szolgáltatási szintek közül csak a második (ügy kezdeményezése), illetve harmadik
(kétoldalú interaktív kommunikáció az önkormányzattal) szintet érik el, a negyedik szint teljesítésével
(teljes körű ügyintézés megvalósítása akár elektronikus fizetéssel) kapcsolatban az önkormányzatok
jelentős része kihívásokkal küzd;
□ a megvalósult rendszerek fenntartási és üzemeltetési költsége sok esetben láthatóan meghaladja az
önkormányzatok lehetőségeit.
A települési önkormányzatok többsége az erőforrásait kötelező feladatainak ellátására koncentrálja,
így az e-közigazgatási megoldások vonatkozásában az erőforrásaik csak azt teszik lehetővé, hogy saját
honlapjukat létrehozzák. A különféle korszerű informatikai

megoldások - integrált iratkezelési és gazdálkodási rendszer, csoportmunka támogatás, elektronikus
ügyintézés, munkafolyamat támogatás stb. - csak elvétve fordulnak elő.
A fenti tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a hazai önkormányzati rendszerben az egyedi
támogatások nem biztosítják a hatékony forrásfelhasználást. Az elért eredmények további
kiterjesztését már koncentráltabb formában célszerű folytatni. Az önkormányzati fejlesztések
végrehajtásához pedig központilag kidolgozott integrációs és interoperabilitási szabványokra van
szükség a szigetszerü fejlesztések elkerülése érdekében, valamint biztosítani kell az alkalmazandó
megoldások hosszabb távú, települések általi finanszírozhatóságát is.
A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a
működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének,
majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes
programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli
szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás
technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a
feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak
volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.
A pályázat célja, hogy az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú
kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia
alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy
az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező
feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását,
valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek - így
az önkormányzatoknak is - legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben
előírtak szerint (25.§) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított
önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál - rendszercsatlakozás
esetén - megteremti.
Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került
kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.)
felelős.
Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. ,,Önkormányzati ASP
központ felállítása" című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása
kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer,
ingatlan-vagyonkataszter rendszer,

önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési
portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egyegy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.
Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét,
részleteit a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: ASP Korín, rendelet) határozza
meg.
Az ASP Korm. rendelet alapjáin a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez
a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás),

™gy
b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett
az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adatok
átadását leheléivé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás)
csatlakozhat.
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának táunogatásához az
önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.
Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a sajáit informatikai rendszerének
megtartása mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet
mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatáitadáis útján, egy
szabványosított csatolófelületen (ám. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház
számlára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által
biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező.
Elvárt eredmények
Az önkormányzatok egyes projektjei szintjén:
Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az önkormányzati ASP
központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez való rendszercsatlakozás vagy teljeskörű
interfész kapcsolat)
- Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek vagy interfész adatszolgáltatáis
- Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő
hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek az önkormányzati hivataloknál
- Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok
- A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok
- A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció

Megkötött és hatályba lépett Szolgáltatási SzerződésekJ a projekt fizikai zárásának
időpontjában (közös önkormányzati hivatal működtetése esetén tag önkormányzatonként)
Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye
- Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag
biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.
- Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési,
továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek
csökkenését is eredményezi.
- Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony
forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb
önkormányzat szennára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a
belső működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e- közigazgatási
szolgáltatások nyújtását.
- Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és
hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.
-

A támogatás mértéke, összege
Jelen felhívás keretében az önkormányzatok település állandó lakosságszámától függően igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege:
-

1. kategóriában: legfeljebb 6 000 000 Ft
Ebből:
• az eszközök beszerzésére 3.300 e Ft.
• működé fejlesztés, szabályozási keretek kialakítása 780 e
• önkormányzati szakrendszerek adatminőségének a javítása 1.320 e Ft
• oktatás 180 e Ft
• tesztelés, élesítés 240 e Ft
•

projekt menedzsment, közbeszerzés, kommunikáció 180 e Ft A

támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

II. Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról és a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés
Fenti pályázati feltételek és az ASP kormányrendelet ismeretében javaslom, hogy a pákái Közös
Önkormányzati hivatal ill. a fenntartó önkormányzatok csatlakozzanak az ASP rendszerhez. A
pályázatot kizárólag Páka Község Önkormányzata, mint a hivatalirányító szerve nyújthatja be, a többi
fenntartó önkormányzat nem jogosult a pályázat benyújtására. Kérem a képviselő-testületet, hogy
hozzon döntést a pályázat benyújtásának támogatásáról, és

adjon felhatalmazást Páka Község Önkormányzatának, mint irányító és gesztor önkormányzat
a pályázat benyújtására.
Pályázati támogatás hiányában az önkonnányzatok a hivatal részére nem tudják biztosítani az
ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeit. Bízzunk benne, hogy a helyi közszolgáltatás
feltételei sikeres pályázat esetében javulni fognak, éa a lakossága helyi közszolgáltatásokhoz
magasabb színvonalon fog hozzá jutni.A pályázat mellett szól továbbá, hogy valószínűleg a
későbbiek során az ASP-hez történő csatlakozás kötelező lesz, és nem biztosa, hogy akkor
lehetőség lesz a hozzá kapcsolódó pályázatot benyújtani.
Páka, 2016. szeptember 14.
Tisztelettel:

...72016.(IX. 14.) önkormányzati határozati javaslat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzata
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 PÁKA település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat
polgármesterét, hogy a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkonnányzatok 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
kedvezményezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Páka Község Önkormányzata, mint a Pákái
Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.
Határidő: folyamatos
Felelős:

polgármester

