Sárhida, 2017. február 21-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 21. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. KÖFOP – 1.2.1.-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” című projekt.
Előadó: Császár László jegyző.
2. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
1. KÖFOP – 1.2.1.-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” című projekt.
Előadó: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban Mötv.) az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: ASP rendelet), valamint az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései
szerint 2018. január 1-jétől biztosítani kell az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az
elektronikus közigazgatás kiterjesztésének legfőbb eleme az önkormányzatoknál folyó
közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása. Az önkormányzati
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feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése
érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű
támogatást. Ez a rendszer az ASP. Az önkormányzati ASP rendszer a Mötv 114 § (2)
bekezdése szerint, a helyi önkormányzatok feladatellátást támogató, számítástechnikai
hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer.
Az ASP rendszert a Kormányzat a Magyar Államkincstár útján működteti. Az önkormányzati
ASP rendszer szakrendszerekből (iratkezelő, települési portál; e-ügyintézési portál;
gazdálkodási; ingatlan-vagyon, adó; ipari-kereskedelmi; valamint hagyatéki leltár rendszer),
keretrendszerből, támogató rendszerekből, valamint az önkormányzati adattárházból épül fel.
Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás valamennyi önkormányzat számára
kötelező. Csatlakozási időpontok: 2017. január elsejével az önkormányzati ASP rendszer
gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak az ASP rendelet
4. melléklete szerinti helyi önkormányzatok. 2017. október elsejével az önkormányzati
adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat. 2018. január elsejéig az
önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi
önkormányzat. Az ASP rendszerhez való csatlakozás időpontja esetünkben tehát legkésőbb
2018. január 1. A fent részletezett feladatok megvalósításhoz megjelent a Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás, melynek keretében lehetőség van a szükséges
technikai-, szakmai feltételek finanszírozásra. A támogatás feltétele az ASP rendeletben
foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte. A
támogatás intenzitása 100%, mely teljes egészében lehívható előlegként.
A pályázati kiírás szerint igényelhető költségek részletezése:
Eszközbeszerzés 3.150.000,- Ft (számítógép, kártyaolvasó -kötelező minden ASP géphez-,
nyomtató, laptop).
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása (szabályzatok - biztonsági, iratkezelési
- készítése). Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja (a korábbi
nyilvántartásokból az ASP rendszernek megfelelő adatok átemelése). Oktatásokon történő
részvételhez kapcsolódó utazás (az ASP központ által szervezett az ASP szolgáltatás
bevezetéséhez kapcsolódó oktatáson való részvételhez szükséges utazások költsége).
Tesztelés, élesítés (az önkormányzatoknak tesztelni és ellenőrizni kell a számukra kialakításra
kerülő szolgáltatásokat). Projektmenedzsment (2,5%), tájékoztatás, nyilvánosság, összesen:
3.850.000,- Ft. A Baki KÖH esetében tehát a maximális igényelhető összeg 7 millió Ft,
melyet a pályázatban szeretnénk teljes egészében lehívni. A pályázatot a 2017. február és
2017. február 28. közötti időszakban lehet benyújtani. A pályázat benyújtásakor szükséges
csatolni a támogatási kérelem benyújtására és a támogatás felhasználására vonatkozó
képviselő-testületi felhatalmazást.
Mázsa Ferenc polgármester: Ez az a rendszer, amely az eddiginél lényegesen szorosabb
rálátást biztosít az önkormányzati rendszer minden egyes területén található információkra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
9/2017. (II. 21.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a
közös hivatal székhelyének feladatait ellátó Bak önkormányzat
polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
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kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson
be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő: folyamatos.

2. Egyebek
Mázsa Ferenc polgármester: Egy, a közelmúltban felmerült ügyben szeretné a testületet
tájékoztatni. Egy héttel ezelőtt megkeresték Őt, hogy az önkormányzat temettessen el egy
elhunytat, mivel a családtagok jövedelemmel nem rendelkeznek. A hozzátartozók
nyilatkozata alapján ez alátámasztottnak tűnik, a vonatkozó törvényi előírások alapján az
önkormányzatnak ebben az esetben köztemetés keretében kellett volna az elhunytat
eltemettetnie. A köztemetést Ő személy szerint nem támogatná, véleménye szerint nem állnak
fenn a köztemetés feltételei. A köztemetés 150-180 e Ft-os tételt jelentene, az a személyes
véleménye, hogy a temetési költség 60-70 %-át vállalhatná fel az önkormányzat. A vonatkozó
önkormányzati rendelet értelmében a temetési költségekhez való hozzájárulás címén nyújtott
települési támogatásnak az alsó határa van megszabva, a körülményekre való tekintettel
temetés címén nyújtott települési támogatást állapítana meg – hatáskörében eljárva. Közel 100
e Ft lenne a támogatás összege a fenti adatok alapján.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Szíve szerint legfeljebb a 150 e Ft felét fizetné
ki.
Mázsa Ferenc polgármester: Azért gondolta, hogy ne köztemetés legyen, mert az egy
másfajta lavinát indítana el a faluban.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Kis faluban lakunk, mindenki ismeri a mások
körülményeit, nem szívesen javasolna az előbb említettnél nagyobb összeget. Jön majd
mindenki, aki ennél kevesebb támogatást kapott.
Mázsa Ferenc polgármester: 80.000,- Ft összegben maradjunk.
A képviselő-testület a fentiekkel határozathozatal nélkül egyetértett.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1732 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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