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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

713-15/2016. iktatószám 

 

15. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-én (csütörtökön) délután 

16,00 órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester, 

Harmati Gyula, Földesi Györgyné, Faluházi Sándor Attila, Juhász Sándor Mogyorósi Anikó 

képviselők. 

Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Csordás László 

polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Nagy István képviselő 

 

Távol maradtak: Czakó László, Köleséri János képviselők. 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Távol maradt 1 fő képviselő. A döntéshozatalban részt 

vesz 6 fő képviselő. 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből jelen van 3 

fő. Távol maradt 2 fő képviselők. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. 

  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:  

  

1./ Döntés a Kormány 257/2016.(VIII.31.) Korm rendelete szerinti az önkormányzati ASP 

rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

   Csordás László polgármester 

2./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, más javaslata?  
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Mivel kérdés és más javaslat nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

Csordás László polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Döntés a Kormány 257/2016.(VIII.31.) Korm rendelete szerinti az 

önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést a Kormány 

257/2016.(VIII.31.) Korm rendelete szerinti az önkormányzati ASP rendszerhez való 

csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról. 

Röviden összefoglalva az ASP rendszer röviden azt jelenti, hogy a kormány által központilag 

menedzselt szoftvereket kell az önkormányzatoknak alkalmaznia, több szakrendszerben, az 

említett kormányrendeletben foglaltak szerint, amelyre most szeptember 30. napjáig van 

lehetőség. Egyfajta kötelezettség van minden önkormányzat részére megszabva. 

A közös hivatal Megállapodása alapján a közös pályázatok benyújtásához mindkét településnek 

a támogató döntést kell hoznia a csatlakozással kapcsolatosan. Bucsa Község Önkormányzata 

lesz a gesztor önkormányzat. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A határozati javaslat a Belügyminisztérium által kiadott 

dokumentumban foglaltaknak megfelelően kerül megfogalmazásra. 

Ez a döntés adja meg a felhatalmazást Bucsa Község Önkormányzatának a pályázat 

benyújtására. 2017 január 1-jével két szakrendszer fog beindulni, az adózási szakrendszer, és a 

gazdálkodási szakrendszer.  A képviselő-testület folyamatos tájékoztatást fog kapni az egyes 

szakrendszerek beindulásáról. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz 

szükséges pályázat benyújtásával. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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93/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a Kormány 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelete szerinti az önkormányzati ASP 

rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114.§-ában, 

illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletében 

meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötele-

zettségének eleget tehessen, felhatalmazza Bucsa település, mint a közös önkormányzati hi-

vatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csat-

lakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötele-

zettségeket és jogokat gyakorolja Bucsa Község Önkormányzata, mint a Bucsai Közös Ön-

kormányzati hivatal tagja nevében és javára.  

A pályázott összeg 6.000.000 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os vissza nem térítendő tá-

mogatás. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a támogatási kérelem be-

nyújtására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Csordás László polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges 

pályázat benyújtásával. 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

46/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat 

  Döntés a Kormány 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelete szerinti az önkormányzati ASP 

rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról 
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az ön-

kormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

114.§-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. 

rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatla-

kozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Bucsa település, mint a közös ön-

kormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Bucsai Kö-

zös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a ked-

vezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Bucsa Község Önkormányzata, 

mint a Bucsai Közös Önkormányzati hivatal tagja nevében és javára.  

A pályázott összeg 6.000.000 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os vissza nem térítendő 

támogatás.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a támogatási kérelem be-

nyújtására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

              Csordás László polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Csordás László polgármester: Tájékoztatja Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének tagjait, hogy még egy napirendi pont megtárgyalása szükséges, 

ezért maradjanak az ülésteremben. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy több napirendi pont Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületét nem érinti, ezért az ülés együttes részét bezárja, a 

bucsai képviselők távoznak az ülésről. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

  Kláricz János       Pap-Szabó Katalin 

    polgármester       jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető 


