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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztató a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukcióban előírtak alapján be-
nyújtandó képviselőtestületi felhatalmazásról  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 
2016. évi LIV. törvény által megteremtett törvényi felhatalmazás alapján 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, adatösszeg-
zés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza. 
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás (a továbbiakban: Felhívás) az ASP Korm. 
rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyúj-
tott csatlakozási források biztosításával. 
 
Az önálló polgármesteri hivatalt  fenntartó önkormányzat esetében a Felhívás szerint a támo-
gatási kérelem benyújtásakor – mellékletként – csatolni szükséges a támogatási kérelem 
benyújtására vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazást, mely a támogatási kérelem pozi-
tív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek  teljesítésére is felhatalmazást ad a 
polgári jog ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályai alapján.   

  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2017. március 02. 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa: 
 

• KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez" 
 



 
 

3. Jogszabályi háttér 
 

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

4. Határozati javaslat:  
                                                                         
 

A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, 
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson 
be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                        
 
 

B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete nem hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                    
 
                                                                                        dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 


