
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bakonycsernye, Balinka, Nagyveleg községek képviselő-testületeinek 2016. 
október 17-én megtartott együttes képviselő-testületi ülésén.  

 
Jelen vannak:  
 
Nagyveleg község képviselő-testülete: 
Szloboda Istvánné polgármester 
Szolnoki Tamás  alpolgármester 
Démi Attila László képviselő 

 
 

Balinka község képviselő-testülete: 
Wéninger László polgármester  
Kissné Bolla Mária alpolgármester 
Tóth Gabriella  képviselő 
Kóber Imre   képviselő 

 
 

Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné  jegyző  
Turi Balázs  polgármester  

 
 

Szloboda Istvánné Nagyveleg polgármestere köszöntötte a képviselő-testületeket. 
Megállapította, hogy a nagyvelegi képviselő-testületet határozatképes, mivel a 
megválasztott 5 fő testületi tagból 3 fő megjelent. 
 
 
Wéninger László Balinka polgármestere köszöntötte a képviselő-testületeket. 
Megállapította, hogy a balinkai képviselő-testületet határozatképes, mivel a 
megválasztott 5 fő testületi tagból 4 fő megjelent.  
 
 
Tárgyalandó napirendre az alábbiak szerint tett javaslatot:  
1./ Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges döntések 
meghozatalára 
 

 
A tárgyalandó napirendre módosító javaslat nem érkezett. Szloboda Istvánné 
Nagyveleg község polgármestere szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre 
tett javaslat elfogadását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 
 

 
 



Nagyveleg község Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2016. (X.17.) sz. Határozata 

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges döntések 
meghozatalára 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Wéninger László Balinka község polgármestere szavazásra bocsátotta a tárgyalandó 
napirendre tett javaslat elfogadását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2016. (X.17.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges döntések 
meghozatalára 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
1./ Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Szloboda Istvánné polgármester 
 
Szloboda Istvánné polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi 
ponttal kapcsolatos szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A nyár folyamán megjelent az ASP bevezetésének 
szabályozásával kapcsolatos Kormány rendelet, mely több lépcsőben, de kötelezővé 
tette az önkormányzatok csatlakozását a rendszerhez. Ennek megvalósítására 
pályázat jelent meg, mely pályázat benyújtása lehetőséget ad eszközök 
beszerzésére, adatmigrációra és egyéb a rendszer 2017. január 1-es beindításához 
szükséges dolgokra. Az ASP rendszer lényege, hogy eddig az önkormányzatok 
szabadon – anyagi lehetőségüktől függően – választhatták meg, hogy milyen 
programmal kívántak dolgozni, így az önkormányzatok különböző programokat 
használtak. Ennek kiküszöbölésére indult az a kezdeményezés, hogy mindenhol 
egységes ASP program kerüljön bevezetésre, 2017. január 1-től a kisebb, év 
közepétől pedig a nagyobb településeken. Így a települések bevonása lépcsőzetesen 
fog történni. Tehát 2017. januártól rendelkezésre kell, hogy álljanak a feltételek. E 
feltételek megfelelése érdekében valamint a csatlakozási kötelezettségnek eleget 
téve, lehetett pályázatot benyújtani szeptember 30-ig. Mindez egy internet alapú 
program, tehát nem számítógépfüggő. Ezért nagy biztonsági előírásra is szükség 



lesz, az adatok védelme, vírusvédelem miatt, melyhez szabályzatok elkészítésére 
lesz szükség. Minden dolgozó kártyaleolvasóval tudja majd használni a rendszert, 
melyre elektronikus személyi igazolványt kell készíttetni. Az új rendszer használatát 
mindenkinek meg kell tanulni, melyre a tanfolyamok már október, november 
folyamán elkezdődnek. A jelenlegi adatoknak át kell kerülni az új rendszerbe, erre 
vonatkozóan is lehetett pályázatot benyújtani. A 8 szakrendszerből januártól 2 indul, 
a gazdálkodás és az adó. Az adóval kapcsolatos adatokat a kolléganőknek kell majd 
átvezetni az új rendszerbe az adótitok végett. Ez az új rendszer bevezetése indította 
el azt, hogy a hivatal működését át kell gondolni, célszerű lenne a kolléganők 
körében a szakosodás. Mivel internet alapon fog működni, ezért kiépítésre kerül majd 
egy gerinchálózat, mely erősíteni fogja az internetet.  
 
Turi Balázs polgármester: Ahogyan jegyző Asszony is elmondta, pályázat került 
kiírásra az új rendszer bevezetésére, mely 100 %-os támogatottságú, tehát önrészt 
nem igényel. A pályázatot a székhely település önkormányzatainak kellett benyújtani, 
így Bakonycsernye Képviselő-testülete meghozta már a döntést a benyújtásról. Erre 
vonatkozóan érkezett hiánypótlás, hogy Balinka és Nagyveleg Képviselő-
testületének is döntést kell hozni a pályázat benyújtásáról. Szeretné, ha minél több 
kolléganő tudna részt venni a tanfolyamokon, bár jelenleg mindegyik területről 2-2 főt 
tudnak fogadni. Abban az esetben, ha most nem pályázunk, akkor később saját 
forrásból kell majd kiépíteni a rendszert, mivel kötelező lesz.  
 
Kóber Imre képviselő: Ebben az esetben, ha kötelező kiépíteni, akkor miért van 
szükség pályázatot benyújtani, miért nem lehet pályázat nélkül mindenhol kiépíteni? 
 
Tóth Gabriella képviselő: Pazarlásnak tartja, a pályázatíró cégeknek lesz munkájuk.  
 
Wéninger László: Mindenképpen javasolja Balinka Képviselő-testületének, hogy 
támogassa a pályázat benyújtását, melyre véleménye szerint szükség van, mivel a 
régi programok elavultak, a mai programokkal nem kompatibilisek.  
 
Kóber Imre képviselő: Így napi szinten rálátás lesz az önkormányzatok 
gazdálkodására.  
  
Tóth Gabriella képviselő: Valóban az a jövő, hogy elektronikusan történjen minden. 
Fel van háborodva, hogy ha kötelező, akkor miért kell pályázatot benyújtani. ebből 
következik, hogy mindent ellenőrizni tudnak majd. Miért nem külön-külön pályázik 
Balinka és Nagyveleg Önkormányzata? Így mindenkinek Bakonycsernyén kell majd 
dolgozni. Rossz ötletnek tartja, hogy csak a székhely önkormányzat pályázhat, így a 
másik két településre nem fog jutni sem gép, sem kolléganő. Félti a kis falujukat.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A pályázatot a székhely település önkormányzatának kell 
benyújtani. A hivatalban a gépek megfelelőek, viszont a szoftverek nem, de 
szoftverre gép nélkül nem lehet pályázni, továbbá kellenek a kártyaleolvasók, mivel 
mindenki a sajátját fogja használni. Az adatmigrációra – meglévő adatok átvitelére az 
új rendszerbe – is lehetett pályázni.  
 
Kóber Imre képviselő: Az eszközbeszerzés központilag történik vagy az 
önkormányzat szabadon választhatja meg, honnan szerzi be.  
 



Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat választhat, árajánlat bekérésre került, 
olyan céget próbált meg keresni, aki a szabályzatokat is elkészíti.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Ha egyszer kötelező, akkor a programokkal együtt miért 
nem adják a szabályzatokat is? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Azért, mert minden önkormányzatnak más a szervezete. 
Van, ahol osztott munkakörben dolgoznak, van, ahol szakosodás van. Ezért kell 
személyre, önkormányzatra szabni a szabályzatokat.  
 
Wéninger László polgármester: Fenntartásai vannak az egész programmal 
kapcsolatban. A nemrégiben bevezetett KIRA rendszer sem működik még 
tökéletesen. Biztos benne, hogy lesznek problémák a gyakorlatban belőle. Egyenlőre 
a pályázat azt engedi, hogy a székhely szerinti önkormányzat pályázzon.  
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné kihangsúlyozni, hogy valóban a székhely 
önkormányzatnak kell a pályázatot benyújtani, de a feladat ugyanúgy a másik két 
településé is lesz. A pályázat megjelenésekor benne is felmerült, hogy ha kötelező, 
akkor miért kell pályázni.  
 
Kóber Imre képviselő: Pályázatírásért kell-e fizetni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A pályázatban elszámolható a költsége.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Továbbra is azon aggódik, hogy Balinkán jelenleg egy 
dolgozó van, szerinte kellene még egy fő.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Fontos dolog még, hogy be kell vezetni egy kötelező 
elektronikus ügyintézési módot adó tekintetében. Ez azt mutatja, hogy mindinkább az 
elektronikus ügyintézéshez vezet az út. Másképp kell már gondolkodni majd az új 
rendszerben. Külön kell választani az ügyféllel való kapcsolattartást, valamint a 
munkavégzést.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Véleménye, hogy a gyakorlatban majd kialakul, a 
szakmának fog időt jelenteni.  
 
Wéninger László polgármester: Azt várná az ASP-től, hogy váltson ki bizonyos 
munkanemeket, például válogassa ki azokat, akiknek van egy éven túli adótartozása.  
 
Szloboda Istvánné polgármester: Teljesen egyetért a felvetett problémákkal. A 
pályázat benyújtásra került úgy, ahogy kellett. Jelenleg a hiánypótlásról kell dönteni a 
testületeknek. Javasolta a képviselő-testületnek a hiánypótlás teljesítéséhez 
szükséges döntés meghozatalát. A gyakorlati része jobban érdekli. Balinkán és 
Nagyvelegen is jelenleg egy kolléganő van. Mindkét településen lesz jogosultság, 
ezért maradjon kolléganő is. Ameddig lehet, meg kell próbálni fenntartani az 
önkormányzatiságot. Hatékony ember legyen, aki hatékonymunkát tud végezni. Az 
ASP ugyanis nem mondja, ki azt, hogy egy központi helyen kell végezni a 
feladatokat. Nagyveleg nevében kéri, hogy így legyen.    
  



Wéninger László polgármester: Javasolta a balinkai képviselő-testületnek a 
hiánypótlás teljesítéséhez szükséges döntés meghozatalát.    
      
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szloboda Istvánné polgármester 
szavazásra bocsátotta az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges 
döntés meghozatalát.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
 Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2016.(X.17.) sz. Határozata 
Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz 
annak érdekében, hogy Nagyveleg Község Önkormányzata – 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, melyben 
felhatalmazza Bakonycsernye Község Önkormányzata polgármesterét, 
hogy az önkormányzat 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 Nagyveleg Község Önkormányzata nevében és javára. 
Nagyveleg község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
benyújtásával egyetért.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta az ASP rendszerhez történő 
csatlakozáshoz szükséges döntés meghozatalát.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

78/2016.(X.17.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz annak 
érdekében, hogy Balinka Község Önkormányzata – 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, melyben 
felhatalmazza Bakonycsernye Község Önkormányzata polgármesterét, 
hogy az önkormányzat 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 Balinka 
Község Önkormányzata nevében és javára. 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásával 
egyetért.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
További kérdés a képviselő-testületek tagjai részéről nem hangzott el. Szloboda 
Istvánné ülésvezető polgármester az együttes képviselő-testületi ülést bezárta.  

 
 

k.m.f. 
 
 
 
Szloboda Istvánné      Wéninger László 
polgármester        polgármester 
 
 
 
    Fidrich Tamásné  
             jegyző 
      
    

 


