
Tárgy:  ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat 
benyújtása tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítása 

Melléklet:  határozat kivonat 

 

Határozati javaslat: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
„ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása 
tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítása” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület az „ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 pályázat benyújtása” tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozatának 4.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről, összeállításáról 
a megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatása mellett gondoskodjon, és 
felhatalmazza Komló város polgármesterét mint a közös hivatal székhelyének 
feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakozási 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. Felkéri továbbá a rendszer bevezetésének és üzemeltetés 
feladatainak ellátására és az önkormányzati intézmények közti koordinálására, illetve 
a jelenleg működő integrált rendszer adatainak további elérhetőségét biztosító 
szerződés-módosítás előkészítésére. 

Határid ő: Azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 
Komló, 2017. április 3. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2017. február 2-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

11/2017. (II.2.) sz. határozata 
ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

pályázat benyújtása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „ASP rendszer csatlakozási konstrukció 
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása” című előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, 
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 
című pályázatra önerő nélkül 9 millió Ft összegű támogatás elnyerése érdekében. A 
képviselő-testület a pályázat során megvalósult rendszer üzemeltetését és működését 
vállalja, a Magyar Államkincstárral a szükséges megállapodásokat megköti, teljes 
jogkörben felhatalmazza polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és 
megállapodások aláírására. 
 

2.) Komló Város Önkormányzata az elektronikus portálrendszer tekintetében a jelenleg 
üzemelő rendszert tartja fenn és nem csatlakozik az ASP rendszerhez. 
 

3.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester az illetékes szervekhez a 
interfészes csatlakozásra vonatkozó felmentési kérelmet benyújtotta. A kérelem 
jóváhagyása esetén az ASP rendszerhez interfész csatlakozásokkal kíván csatlakozni. 
 

4.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről, összeállításáról 
és benyújtásáról a megfelelő szakmai egyeztetések benyújtása mellett gondoskodjon. 
Felkéri továbbá a rendszer bevezetésének és üzemeltetés feladatainak ellátására és az 
önkormányzati intézmények közti koordinálására, illetve a jelenleg működő integrált 
rendszer adatainak további elérhetőségét biztosító szerződés-módosítás előkészítésére. 

 
Határid ő: 2017. február 28. – a pályázat benyújtására 
  értelem szerint – a megállapodások megkötésére 
  folyamatos – a rendszer bevezetésére, üzemeltetésére 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

K.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
A kiadmány hiteléül: 


