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ELŐTERJESZTÉS 

Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete részére 
 

Tárgy: Döntés az önkormányzati ASP rendszerhez történő interfészes csatlakozási kérelem illetékes miniszterhez 

történő benyújtásáról, valamint felhatalmazás megadásáról. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 114. §-ában, valamint az 

önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak 

alapján 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. A helyi önkormányzat részére 

kötelező a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli 

alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: 

önkormányzati ASP rendszer) történő csatlakozás. Az önkormányzati ASP rendszert Magyarország Kormánya a 

Magyar Államkincstár útján működteti. 
 

Önkormányzatunk a csatlakozás időpontja szerint a 2. ütemben csatlakozó önkormányzatnak minősül (10.000 fölötti 

lakosságszámú település).  
 

Az ASP rendszerhez való kötelező rendszerszintű csatlakozás határideje önkormányzati adórendszer tekintetében 2017. 

10. 01. napja, illetve valamennyi további szakrendszer tekintetében 2018. 01. 01. napja. 
 

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás a Rendelet alapján kötelező, főszabály szerint 

rendszercsatlakozással, azonban úgynevezett interfészes csatlakozásra is van lehetőség, indokolt kérelem és 

belügyminiszteri hozzájárulás alapján (a kérelemről a miniszter jogosult dönteni a benyújtástól számított 15 napon 

belül, melyet indokolnia nem kell, és ellene jogorvoslatnak sincs helye). 
 

Előbbiekre tekintettel tájékoztatom T. Képviselő-testületet, miszerint Önkormányzatunk olyan gazdasági 

szakrendszerrel rendelkezik, amely sokkal korszerűbb, és átláthatóbb a rendszerszintű csatlakozással központilag 

biztosított ASP programnál, így az interfészes csatlakozási lehetőség igénybevétele sokkal kedvezőbb számunkra. 

Jelzem továbbá, miszerint rendszerszinten kizárólag az alábbi szakrendszerek vonatkozásában jelentene előnyt a 

csatlakozás: 

- ipar-és kereskedelmi rendszer; 

- hagyatéki leltár rendszer. 
 

Az interfészes csatlakozásnál az önkormányzati ASP rendszer által támogatott szakrendszereket Önkormányzatunk 

továbbra is saját programmal végzi majd az önkormányzati adóigazgatási rendszer kivételével. 
 

Tárgyi csatlakozási kérelem benyújtásához, valamint a belügyminiszter döntését követően, a Kincstárral történő 

szerződéskötéshez a Rendelet előírásai szerint T. Képviselő-testület felhatalmazása, és döntése szükséges. 
 

Mindezek alapján javaslom a T. Képviselő-testület számára az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület …/2017 (…) számú határozatával felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati ASP 

rendszerhez történő interfészes csatlakozási kérelem a belügyminiszterhez történő benyújtására, valamint a 

miniszteri döntést követően, a vonatkozó kedvezményezetti kötelezettségek és jogok gyakorlására. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

Újpest, 2017. február. 23. 
 

                                                                                                         Wintermantel Zsolt 


