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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírása alapján minden évben 
központi költségvetési forrásra pályázhatnak a települési önkormányzatok, 
működőképességük megőrzése, egyéb a feladatellátásukat veszélyeztető körülmények 
elhárítása érdekében. 
 
Idén, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mell. 
I.7. pont és III.1. pont szerinti pályázati kiírás keretében lehetőség nyílik az ASP integrált 
szoftver használatához szükséges kártyaleolvasók beszerzésére, melyek az új típusú 
elektronikus személyi igazolvány és ahhoz kapcsolódó elektronikus aláíráson keresztül 
’azonosítják’ a rendszer jogos felhasználóit.  
 
Az Önkormányzat 2015. félévtől EU-s pályázati forrásból támogatva csatlakozott az ASP 
rendszerhasználókhoz, mely integrált rendszer használatát azóta jogszabály írja elő az 
önkormányzatok széles körére, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 
31.) Korm. rendelet.  
A fent említett rendkívüli támogatási igények közé kifejezetten erre a tömeges önkormányzati 
igényre alapozva került beépítésre egy az ASP rendszerek használatához szükséges 
kártyaleolvasó beszerzésre vonatkozó pályázati egyedi jogcím (ASP REKI). Kistarcsa Város 
Önkormányzata ezen a jogcímen – lakosságszámához mérten- maximum 350 000-Ft 
összegre tarthat igényt, melynek érdekében szükséges a határozati javaslatban foglalt 
Képviselő-testületi szándék- nyilvánítás.  
 
A pályázat önrészt ugyan nem igényel, azonban már most tudvalevő, hogy a 350 000-Ft 
összegű támogatás nem elégséges a kártyaolvasók (41db) beszerzéséhez, ezért az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében ezek fedezetéül 500 000-Ft 
összeg kerül elkülönítésre. Támogatás esetén a különbözet összege egyéb célra 
felhasználható. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2017. július 7. napja.  

 

  



Valamennyi ezen egyedi jogcímen (ASP REKI) benyújtott önkormányzati igény 
támogatásáról közös minisztériumi döntés várható. 
  

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter és 
nemzetgazdasági miniszter által  a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására” kiírt  pályázati 
felhívásra támogatási igényt nyújt be, 350 000 Ft összegre vonatkozóan. 
 
A pályázati támogatási igény az Önkormányzat működőképességéhez szükséges ASP 
kártyaleolvasó eszközök beszerzése érdekében kerül benyújtásra. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő:  azonnal, 2017. július 07. 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 

 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2017. június 21. 
 
 

 
 
Solymosi Sándor 

           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


