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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére 

 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati lehetőségről 

 
Előterjesztést készítette: Mata Zoltán előadó 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt évtizedekben az önkormányzatok jelentős fejlesztéseket hajtottak végre 

informatikai rendszerükön, azonban megállapítható, hogy a jelenleg használt rendszerek igen 

széttagoltak, alacsony az integrálási szint lehetősége, magas a fenntartásuk, valamint hiányos, 

a háttértáras alkalmazások fejlesztése nem a kívánt ütemben, vagy egyáltalán nem halad.  

 

Fentiekre tekintettel a Kormány által megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámon 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

pályázati felhívás. 

 

A konstrukció keretein belül cél, hogy az önkormányzatok csatlakozhassanak a fent említett 

ASP rendszerhez, melynek lényege, hogy az önkormányzat a feladatai ellátásához szükséges 

szoftvereket ne maguknak vásárolják meg, hanem egy távoli, országos központi rendszeren 

keresztül használják. Az ilyen módon használható szakrendszerek az alábbiak: 

a) iratkezelő rendszer 

b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális, választható) 

c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-

szolgáltatást 

d) gazdálkodási rendszer 

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer 

f) önkormányzati adó rendszer 

g) ipar- és kereskedelmi rendszer 

h) hagyatéki leltár rendszer 

 

Ezeket a szakrendszereket foglalja magába a keretrendszer, mely egységes felületen biztosítja 

a fenti programokat. 

 

Ezen felül az ASP rendszer elemei a „támogató rendszerek”, valamint egy önkormányzati 

adattárház. 

 

A felhívás, valamint a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Az önkormányzati ASP 

rendszerről) előír minimális igényeket, melyekkel rendelkeznie kell minden, a rendszerhez 

csatlakoztatni kívánt munkaállomásnak. Ennek a feltételnek a teljesítésére a felhívás keretein 
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belül lehetőség van eszközbeszerzésre is 3.150.000;- Ft keretösszegig, mely a jelen 

előterjesztéshez csatolt 1.számú melléklet táblázatban foglaltak alapján alakulna.  

 

Eszközbeszerzésen felül kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 

1. Működésfejlesztési és szabályozási kertek kialakítása 

A tevékenység magába foglalja az önkormányzati oldalon felmerülő folyamatszervezési és 

szabályozási feladatok végrehajtását, azaz a meglévő szabályzatok felülvizsgálatát, az ASP 

rendszerrel való összefüggés bevezetését a hatályos rendeletekbe, szabályzatokba. Kötelezően 

módosítandó szabályzatok: 

 IT biztonsági szabályzat 

 iratkezelési szabályzat 

 

2.  Önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása 

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges belső szabályzások elkészítése, valamint a rendszert 

használók, a folyamatban részt vevő személyek felkészítése. A rendszert használók képzésen 

vesznek részt, melynek költségei (pl.: utazás) a pályázat terhére elszámolhatóak. 

 

3. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja 

Külső cég által végzett adattisztítás során kiválogatásra kerülnek a szükséges adatok, melyek 

az ASP rendszerbe feltöltésre kerülnek. A rendszert használó személyek, valamint az 

indításhoz szükséges beállítások, az önkormányzatra jellemző paraméterek meghatározása. 

Végül adatmigráció: a korábbi adatok feltöltése a rendszerbe. 

 

4. Tesztelés költségei 

Az átvitt adatok és a (már működésben lévő) rendszer teljes tesztelésének költségei.  

 

5. Projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, horizontális követelmények 

teljesítésének költségei 

 

Előzetes tájékoztatások alapján, valamint a felhívás leírása szerint a meglévő adatállomány 

migrációját, valamint a szabályozások felülvizsgálatát saját teljesítésben el tudjuk végezni, 

mely a támogatás terhére elszámolható. 

 

Információk a pályázatról: 

Besorolás alapján a maximálisan igényelhető támogatás: bruttó 7.000.000;- Ft vissza nem 

térítendő támogatás 

Támogatási intenzitás: 100% 

Támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2017. február 1. - 2017. február 28. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület felhatalmazása a támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. 

 

Az előterjesztés alapján hozott döntés várható hatása: 

A döntés alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Kormány 

által megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámon „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. A 

támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződésben foglaltakat magára 
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nézve elismeri és betartja. A támogatási összeget a jelen előterjesztéshez mellékelt 1. és 2. 

számú mellékeltben felsorolt tevékenységekre fordítja (eszközbeszerzés, szabályzat 

létrehozás/módosítás, adatmigráció, kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság, 

projektmenedzsment, képzésre való utaztatás, szakértői költségek, valamint szakmai 

megvalósítás díja). 

 

Füzesgyarmat, 2016. december 18. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (I.26.) határozata 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati lehetőségről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata csatlakozni kíván az ASP önkormányzati feladatellátást 

szolgáló szakrendszerhez a hatályos jogszabályi határidők figyelembe vételével. 

Pályázatot nyújt be a Magyar Kormány által megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

kódszámon „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. A támogatás elnyerése esetén a felhívásban 

foglaltakat megára nézve elismeri és betartja. 

 

Igényelt támogatás: bruttó 7.000.000;- Ft 

Pályázat benyújtási határideje: 2017. február 1. - 2017. február 28. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 

 

 

 
Mellékletek: 

 1. számú melléklet – Pályázat költségei 

 2. számú melléklet – költségek indoklása 

 


