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Előterjesztés
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére
az ASP központi szolgáltatási keretrendszerhez való csatlakozást elősegítő pályázat
benyújtásához

Tisztelt Képviselő-testület!
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azonosítási számú,
pályázati felhívás, mely az önkormányzatok számára, a közigazgatási eljárásokban hivatalügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének
megvalósítása érdekében támogatási lehetőséget biztosít.
Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai
rendszer kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.
A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával.
A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját,
a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az
önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az
önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás
feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
(Továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza.
A pályázati felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását
támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.
A felhívás keretében települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok
székhely önkormányzatai, a települések állandó lakosságszámától függően nyújthatnak be
támogatási kérelmet. Önkormányzatunk az 1. kategóriába tartozik, melybe a 3000 fő alatti
lakosságszámú települések tartoznak.
A projekt célja az e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP
központ létrehozása, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi a hatékony
forrásfelhasználás mellett, a belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási
szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével.
A pályázatban, illetve a projektben elszámolhatók illetve megvalósíthatók a következő
projekt elemek:
- A csatlakozáshoz szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzése,
- A csatlakozáshoz szükséges adatmigráció elvégzése,
- Az új szolgáltatások igénybevételét elősegítő oktatás megvalósítása,
- Az új rendszer bevezetéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata,
- Előkészítési tanulmány elkészítése és projektmenedzsmenti tevékenység.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei:
a) szakrendszerek,
b) keretrendszer,
c) támogató rendszerek és

d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
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.
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek
megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben
foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése, üzembe
helyezéssel együtt:
• Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)
•

Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)

•

Monitor (opcionálisan beszerzendő)

•

Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő)

•

Nyomtató (opcionálisan beszerzendő)

•

NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény,
szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő)

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén, azzal összefüggésben az
önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés)
feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások
beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon,
pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. Ennek keretében a folyamat átalakítási
feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul
meg.
Kötelezően módosítandó szabályzatok:
• IT biztonsági szabályzat
• Iratkezelési szabályzat
A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke legfeljebb 6 millió Ft; a pályázat
utófinanszírozású. A pályázat keretében elnyert támogatás vissza nem térítendő támogatásnak
minősül.
A pályázat benyújtásának határideje Kéthely Község Önkormányzata településkategóriájában
2016. szeptember 15.-30. A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2018. június 30.
A pályázati felhívás meghatározza a támogatási kérelem kötelező mellékleteit, mely szerint a
támogatási kérelem elkészítésekor többek között, mellékleteket szükséges csatolni a támogatási
kérelem benyújtására és a támogatás felhasználására vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazást.
(közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok esetében a közös önkormányzati hivatalt
létrehozó megállapodás releváns részének közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti
önkormányzat polgármestere által hitelesített másolata, vagy önkormányzatonként képviselőtestületi felhatalmazás)
Javasolom a képviselő-testületnek az önkormányzat ASP rendszer kiépítéséhez pályázat
benyújtásához való felhatalmazás megadását, a székhely önkormányzat számára.

HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a
központi ASP rendszerhez való csatlakozását elősegítő pályázat
benyújtása előterjesztést mely alapján az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Kéthely Község Önkormányzatát,
valamint annak képviselőjét Molnár Balázs polgármestert, hogy a
"Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez" című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” kódszámú felhívás
keretében támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatást a felhívásban
foglaltaknak megfelelően használja fel.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Balatonújlak, 2016. szeptember 16.

Tüske Gáborné
polgármester

