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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő testület 2018. június 28-i ülésére 

„Egyetértés a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete ASP gazdálkodási 
szakrendszerhez történő csatlakozásához” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 
Mötv.) az alábbi, 2016. július 01. napjától hatályos, 114. §-szal egészült ki: 

(1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok 
egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai 
rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos 
pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. 

(2) A helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából 
– csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai 
hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, 
elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP 
rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer 
szakrendszereit kormányrendelet határozza meg. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. január 01. napjától köteles az ASP valamennyi 
szakrendszeréhez csatlakozni.  
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: ASP rendelet) 8/A. § szerint: 
„(1) Az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel 
a) rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) 
csatlakozására e § rendelkezéseit kell alkalmazni, 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása önkéntes azzal, hogy ahhoz az alapító 
önkormányzat egyetértése is szükséges.” 

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (a továbbiakban: KIGSZ) igazgatója által 
S/1150-4/2018 iktatószámú, „ASP rendszer” tárgyban írt levele 2018. június 06. napján 
érkezett Kiskunhalas Város Önkormányzatához, amelyben Igazgató Asszony arról 
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2019. január 01. napjával szervezte is csatlakozik az 
ASP rendszer gazdálkodási szakrendszeréhez.  

Az ASP rendelet 8/A. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat egyetértésére van szükség a 
KIGSZ csatlakozáshoz. 

A fenti indokokra is figyelemmel Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
megtárgyalására és elfogadására.  

Határozati javaslat: 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (a továbbiakban: KIGSZ)  
jogszabályban előírt határid ővel csatlakozzon az ASP rendszer gazdálkodási 
szakrendszeréhez.  

2) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a KIGSZ 
vezetőjét a csatlakozáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére, szükséges 



 

szerződések megkötésére.  

 

Határidő:       A 2. pont esetében 2018. december 31. 
Felelős:       Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős:    Dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Felelős:      Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek:  KIGSZ igazgatója 
       Dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási 
osztályvezető 

     
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. június 11. 
 
 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
 
 


