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Tárgy: Pályázat benyújtása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 című pályázati felhívásra 
„Önkormányzati ASP rendszer kialakítása Ajkán” címmel módosítás 
  

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2017. február 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 címmel pályázati felhívás került közzétételre. Halimba Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 9-i ülésén döntött a pályázat 
benyújtásáról. 
A pályázati felhívás kiegészítésre került és módosult a határozatminta, ezért a határozati rész 
1. pontja módosul a „felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó Ajka 
város Önkormányzatának polgármesterét, hogy támogatási kérelmet nyújtson be” 
szövegrészre és kiegészül „valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja” szövegrésszel.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
  

  
HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  mmóóddoossíí ttáássaa  

 
1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a közös hivatal székhelyének 
feladatait ellátó Ajka város Önkormányzatának 
polgármesterét, hogy támogatási kérelmet nyújtson 
be az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalt érintő a 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 
Program keretében „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  címmel 
meghirdetett pályázati felhívásra „Önkormányzati ASP 
rendszer kialakítása Ajkán” címmel, valamint a 
támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt 
összeg maximum 9.000.000 Ft. 
 

2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
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megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2017-2018. évi költségvetésbe 
tervezze be. 

 
3. A Képviselő-testület 500.000 Ft összeg erejéig 

kiegészítő önerőt biztosít a beruházás végrehajtásához a 
2017.-2018. évi költségvetésben.  

 
4. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza Ajka város Önkormányzatának 
polgármesterét, hogy az Interfész engedélyt az e-
közigazgatásért felelős minisztertől megkérje. 

 
Határidő: 2017. március 14. 
Felelős:            polgármester 

 
 

Halimba, 2017. február 21. 
 
 

 
TTóóbbee ll   JJáánnoo ss   

     polgármester 
 
 


