
 
 

Tájékoztató a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukció szerint 

benyújtandó képviselőtestületi felhatalmazásról  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény által megteremtett törvényi 

felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás 

módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer 

szakrendszereit, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az 

önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő 

adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati 

ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: 

ASP Korm. rendelet) szabályozza. 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” megnevezésű felhívás 

(a továbbiakban: Felhívás) az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek 

végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási 

források biztosításával. 

 

A Felhívás értelmében  

- a polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat, valamint  

- a közös önkormányzati hivatalt fenntartó valamennyi önkormányzat 

nevében, a közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó 

önkormányzat nyújthat be támogatási kérelmet. 

 

A Felhívás szerint a támogatási kérelem benyújtásakor – mellékletként - csatolni 

szükséges a „támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti 

kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazást”. 

A közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat 

polgármesterének a közös önkormányzati hivatalhoz társult valamennyi 



 
önkormányzattól felhatalmazással kell bírnia arra, hogy a támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére 

felhatalmazzák. 

A jogosultság igazolása szükséges. A jogosultság eredhet valamely már 

meglévő, hatályos felhatalmazásból (pl. a közös hivatalt létrehozó 

megállapodásból), vagy a jelen támogatási kérelemhez kapcsolódó eseti 

felhatalmazásból. 

Ennek megfelelően a jogosultság igazolásának alapvetően két módja lehetséges: 

1. a közös hivatalt létrehozó megállapodás releváns részének eredetivel 

mindenben megegyező, székhely szerinti polgármester által hitelesített 

másolatának benyújtása, ha abban szerepel a székhely feladatait ellátó 

önkormányzat polgármesterének felhatalmazása a közös hivatalt érintő 

támogatási kérelmek benyújtására, vagy 

2. a közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek –

mindegyiknek - a határozata arról, hogy a képviselő-testület 

felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó 

önkormányzat polgármesterét arra, hogy a közös önkormányzati 

hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a támogatási kérelem pozitív 

elbírálása esetén - a kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse. 

3. A 2. pontban szereplő határozat mintája: 

(határozat címe) szóló …../2016. (…….) önkormányzati határozat 

A képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország 

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

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

rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez 

történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a…. 

település, mint a közös önkormányzati hivatal  székhelye szerinti önkormányzat 

polgármesterét, hogy a …. közös 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 kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja … Önkormányzata, 

mint … közös önkormányzati hivatal tagja nevében és javára. 


