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Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december
15-én 07.30 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi
Sándorné képviselő, Öveges János képviselő, Szabó Péter alpolgármester, Kovácsné
Szabó Csilla képviselő
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Doviscsák Tamás pénzügyi
csoportvezető
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné
Napirend:
1.)

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” pályázat megvalósításához kapcsolódó beszerzések

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László
jegyző urat, Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt Megállapította, hogy a Képviselőtestület 6 fővel határozatképes.
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze.
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal
nélkül egyetértettek.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné képviselőt és Szabó Péter
alpolgármestert.
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül - elfogadta a
hitelesítők személyére tett javaslatot.
1. napirend - „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos
kiterjesztéséhez”
pályázat
megvalósításához
kapcsolódó
beszerzések
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A Magyar Közlöny 130. számában
jelent meg a Kormány 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete az önkormányzati ASP
rendszerről. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében 2017. január 1-jéig az
önkormányzati
ASP
rendszer
gazdálkodási
rendszeréhez
és
önkormányzati
adórendszeréhez csatlakoznak a 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok. A Korm.
rendelet 4. melléklete szerint Szentkirályszabadja Község Önkormányzata is csatlakozik
az adott ASP rendszerekhez 2017. január 1-jéig, a csatlakozás kötelező. A kapcsolódó
pályázat elbírálása megtörtént, a rendszer 2017.január 1-i bevezetéséhez szükséges
támogatást megkaptuk. A 6 milliós pályázati keretnek biztosítania kell az eszközbeszerzést,
a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítását, migrációját, oktatást, tesztelést, élesítést, a projekt
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