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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sopronnémeti Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete és Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 21-én 18 órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Farád Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:  

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 

Szalai Zoltán polgármester 

Potyondi János alpolgármester 

Györffy Miklós 

Horváth Tibor 

Kollár Zsanett 

Peszlen Imre 

Potyondi Veronika 

 

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Bognár Sándor polgármester     

Kocsis Józsefné  

Paál Szabolcs 

Vargáné Bella Éva képviselők 

     

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Szilágyi Andrásné polgármester 

Brányi László alpolgármester 

Kovács Gábor  

Szóka Imre 

Tekler Sándor képviselők 

                                                                                                                                                                                               

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Pálfi Zoltánné  jegyző 

Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó  
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Szalai Zoltán polgármester: Köszönti az együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 

megállapítja, hogy a farádi képviselő-testület hét megválasztott tagjából jelen van 7 fő, így az 

ülés határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Horváth Tibor és Peszlen Imre  képviselőt. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2016.(IX.21.) 

határozata 

A képviselő-testület Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőt megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bognár Sándor Sopronnémeti polgármestere köszönti az együttes képviselő-testületi ülés 

résztvevőit, megállapítja, hogy Sopronnémeti Község Képviselő-testülete 5 fő megválasztott 

tagjából jelen van 4 fő, így a képviselő-testület határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Sopronnémeti képviselő-testülete részére Kocsis 

Józsefné és Paál Szabolcs képviselőket.   

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2016.(IX.21.) 

határozata 

A képviselő-testület  Kocsis Józsefné és Paál Szabolcs képviselőket megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Bognár Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi Andrásné Acsalag polgármestere köszönti az együttes képviselő-testületi ülés 

résztvevőit, megállapítja, hogy Acsalag Község Képviselő-testülete 5 fő megválasztott 

tagjából jelen van 5 fő, így a képviselő-testület határozatképes.  

 

Szilágyi Andrásné polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Acsalag képviselő-

testülete részéről  Brányi László és Szóka Imre képviselőket.   

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Acsalag  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2016.(IX.21.)  

határozata 

A képviselő-testület Brányi László és Szóka Imre képviselőket megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szilágyi Andrásné polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szalai Zoltán polgármester javaslatot tesz a napirendre. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2016.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá: 

1.) Döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról és javaslat a rendszer megvalósítására 

vonatkozó  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán Farád polgármestere 

 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2016.(IX.21.) 

határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá: 

1.) Döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról és javaslat a rendszer 

megvalósítására vonatkozó  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázat 

benyújtására 

Előterjesztő: Bognár Sándor polgármester 

 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Acsalag  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2016.(IX.21.)  

határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá: 

1.) Döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról és javaslat a rendszer 

megvalósítására vonatkozó  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázat 

benyújtására 

Előterjesztő: Szilágyi Andrásné polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról és javaslat a rendszer 

megvalósítására vonatkozó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázat 

benyújtására 

 

Szalai Zoltán polgármester  javasolja az előterjesztésnek megfelelően az ASP rendszerhez 

történő csatlakozást és támogatási igény benyújtását annak megvalósítására. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2016.(IX.21.) 

határozata 

 

1.) A képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) 

Kormányrendeletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében 2017. január 1-

jével csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által 

megvalósuló ASP központi fejlesztési rendszerhez, és igénybe veszi az ASP 

rendszer által az önkormányzatok számára biztosított önkormányzati ASP 

szolgáltatásokat. 

2.) A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal székhely 

településeként, támogatási kérelem benyújtásáról dönt „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”  KÖFOP-

1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívás I. kategóriára vissza nem térítendő, 

összesen 6.000.000.-Ft összegre. 

3.) 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 Farád 

település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 

polgármesterét  hogy a Farádi Közös Önkormányzati  Hivatalt  

a lkotó 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 Farád 

Község Önkormányzata, mint a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal tagja 

nevében és javára. 

 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal illetve értelemszerűen 

 

Bognár Sándor polgármester  javasolja az előterjesztésnek megfelelően az ASP rendszerhez 

történő csatlakozást és  kéri, hogy támogassák Farád Község Önkormányzatának döntését a 

pályázat benyújtására. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2016.(IX.21.) 

határozata 

1.) A képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31) 

Kormányrendeletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében 2017. január 1-

jével csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által 

megvalósuló ASP központi fejlesztési rendszerhez, és igénybe veszi az ASP 

rendszer által az önkormányzatok számára biztosított önkormányzati ASP 

szolgáltatásokat. 

2.) A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségeként 

működő településeként, egyetért azzal, hogy a székhely település, Farád 

támogatási kérelmet nyújtson be „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
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ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú 

pályázati felhívás I. kategóriára vissza nem térítendő, összesen 6.000.000.-Ft 

összegre. 

3.)  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 Farád 

település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 

polgármesterét  hogy a Farádi Közös Önkormányzati  Hivatalt  

a lkotó 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 

Sopronnémeti Község Önkormányzata, mint a Farádi Közös Önkormányzati 

Hivatal tagja nevében és javára. 

 

 Felelős: Bognár Sándor polgármester 

 Határidő: azonnal illetve értelemszerűen  

 

Szilágyi Andrásné polgármester javasolja az előterjesztésnek megfelelően az ASP 

rendszerhez történő csatlakozást és kéri, hogy támogassák  Farád Község Önkormányzatának 

döntését a pályázat benyújtására. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Acsalag  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2016.(IX.21.)  

határozata 

1.) A képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31) 

Kormányrendeletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében 2017. január 1-

jével csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által 

megvalósuló ASP központi fejlesztési rendszerhez, és igénybe veszi az ASP 

rendszer által az önkormányzatok számára biztosított önkormányzati ASP 

szolgáltatásokat. 

2.) A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségeként 

működő településeként, egyetért azzal, hogy a székhely település, Farád 

támogatási kérelmet nyújtson be „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú 

pályázati felhívás I. kategóriára vissza nem térítendő, összesen 6.000.000.-Ft 

összegre. 

3.) 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 Farád 

település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 

polgármesterét  hogy a Farádi Közös Önkormányzati  Hivatalt  

a lkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
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azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony 

létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja 

Acsalag Községi  Önkormányzat, mint a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 

tagja nevében és javára. 

 

Felelős: Szilágyi Andrásné polgármester 

Határidő: azonnal illetve értelemszerűen  

 

 

Miután több tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a 

részvételt és a testületi ülést 19 órakor bezárja. 

 

kmf. 

 

 

Szalai Zoltán       Bognár Sándor 

polgármester       polgármester 

 

 

 

Szilágyi Andrásné      Pálfi Zoltánné 

polgármester       jegyző 

 

 

 

Horváth Tibor    Peszlen Imre 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Kocsis Józsefné   Paál Szabolcs 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Brányi László    Szóka Imre 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


