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Tárgy: Szándéknyilatkozat önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási
eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek
csökkentésének megvalósítása érdekében. A felhívás címe: Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez. A felhívás kódszáma: KÖFOP-1.-2.1VEKOP-16.
A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése
országos szinten, az egyes teleépülési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz
történő csatlakozásának megvalósításával.
Jelen felhívás keretében az ASP Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz
történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok
költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.
Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét az
ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának
konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatokról az önkormányzat ASP központ
működtetője nyújt részletes információt és támogatást.
A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása,
az ott rögzített előfeltételek megléte.
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.
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Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP
rendszerhez
a)

a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban:
rendszercsatlakozás),
vagy
b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai
támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3.
mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a
továbbiakban: interfészes csatlakozás), mely esetben is kötelező az önkormányzati
adó rendszerhez történő rendszercsatlakozás
csatlakozhat.
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához
az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.
Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének
megtartása mellett abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján az ASP Korm. rendelet
mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján egy
szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati
adattárház számára. Az önkormányzati adórendszerhez történő csatlakozás ez esetben is
kötelező.
Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az ún. interfészes csatlakozás esetén is az
önkormányzatoknak csatlakozniuk kell a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez, az
ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzatoknak az ún. „interfészes csatlakozás”
esetén az interfész segítségével kell csatlakozniuk a Kincstár által biztosított valamennyi
szakrendszerhez, kivéve az adó szakrendszert, amely kapcsolat kizárólag
rendszercsatlakozással csatlakozik.
Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben
kiadott- egyesi hozzájárulása esetén lehetséges.
Az ASP. Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a
települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai
specifikációk alapján.
Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem
igényelhető.
Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint a –
az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulása esetén az interfészes csatlakozás
esetén felmerült egyes tevékenységek támogathatók a Felhívásban foglaltak szerint.
Jelen felhívás keretében a települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati
hivatalok székhely önkormányzatai a települések állandó lakosságszámától függően az alábbi
kategóriákban nyújthatnak be támogatási kérelmet:
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Az 1. kategóriában: a 3000 fő alatti lakosságszámú települések,
A 2. kategóriában: a 3000 fő és 10000 fő közötti lakosságszámú települések
A 3. kategóriában: a 10000 fölötti lakosságszámú települések.
A közös önkormányzati hivatalok estében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó
lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja.
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet konzorcium nem nyújthat be.
A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tájékoztatása szerint a pályázati felhívás keretében 2016. szeptember 15 – 2016. szeptember
30. között a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. területén működő 9
tagönkormányzat tud pályázatot benyújtani, melyben szerepel Szendrőlád is.
A közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek – mindegyiknek – a
határozata szükséges arról, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a közös önkormányzati
hivatal székhelyének feladatait ellátó település polgármesterét arra, hogy a közös
önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a támogatási kérelem pozitív
elbírálása esetén – a kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse.
Az önkormányzatok és a Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás alapján
a pályázatok előkészítésének koordinációját a Nonprofit Kft. végzi, a pályázatokat külön
megállapodás alapján benyújtja, aminek alapján az érintett önkormányzatokkal felveszik a
kapcsolatot.
A pályázat előkészítéséhez, a pályázat beadásához kapcsolódó feladatok elvégzésének
ellenértékeként a pályázat bruttó összköltségének az 1 %-át fizeti az önkormányzatnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016.(IX.28.) határozata
Tárgy: Szándéknyilatkozat önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozásról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a szándéknyilatkozat
önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
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önkormányzati
ASP
rendszerhez
történő
csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a Szendrőlád
település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti
település polgármesterét, hogy a Szendrőládi Közös Önkormányzati
Hivatalt alkotó 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 Szendrőlád Község Önkormányzata,
Balajt
Község Önkormányzata és Ládbesenyő Község Önkormányzata, mint
a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal társult tagjai nevében és
javára.
Képviselő-testület csatlakozik az elektronikus közigazgatás
kiterjesztését célzó, Kormány által megvalósuló ASP központ
fejlesztési rendszeréhez, és igénybe kívánja venni az ASP rendszer
által az önkormányzatok számára biztosított önkormányzati ASP
szolgáltatásokat.
Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező csatlakozási
feladatok, eszközök beszerzését támogatja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szendrőlád település polgármesterét,
hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg.
Képviselő-testület a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal és
Társtelepülései (3751 Szendrőlád, Fő út 63. szám, adószáma:
15808000-1-05, képviseli: Horváth Szilveszter polgármester), mint
megbízó és a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út
2. fsz. adószám: 2501037-2-05, képviseli: Nagyné Sándor Edina ügyvezető), mint megbízott között létrejött „Megbízási Szerződés”-t a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati projekt
előkészítésével, pályázat benyújtásával tárgyban jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza
Szerződés” aláírására.

polgármestert

a

„Megbízási

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.

Balajt, 2016. szeptember 27.
Szabó Zoltán
polgármester

4

1. melléklet a …./2016.(IX.28.) határozathoz
Csatlakoztatási feladatok
Egység ár
(Ft)
Működésfejlesztés és szabályozási keretek
780 000
kialakítása
Önkormányzatok elektronikus ügyintézés
0
Önkormányzati szakrendszerek adatmin. javítása,
1 320 000
migrációja
Oktatási (útiköltség)
180 000
Tesztelés, élesítés
240 000
Projekt menedzsment, közbeszerzés,kommunikáció
180 000
Csatlakoztatási feladatok összesen:
Eszközök beszerzése
Munkaállomások MS Windows környezetben
240 000
Munkaállomások Linux környezetben
0
Laptopok MS Windows környezetben
256 000
Laptopok Linux környezetben
0
Monitor alapkonfiguráció
35 000
Kártyaolvasó alapkonfiguráció
18 000
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 1.
120 000
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2.
300 000
Rack szekrény 1.
0
Rack szekrény 2.
0
Szünetmentes tápegység 1.
20 000
Szünetmentes tápegység 2.
0
Switch eszköz 1.
0
Switch eszköz 2.
0
Switch eszköz 3.
0
Eszközök beszerzése összesen:
Összesen:
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Mennyiség
(db)
1

Összesen
(Ft)
780 000

0
1

0
1 320 000

1
1
1

180 000
240 000
180 000
2 700 000

8
0
1
0
8
8
2
1
0
0
8
0
0
0
0

1 920 000
0
256 000
0
280 000
144 000
240 000
300 000
0
0
160 000
0
0
0
0
3 300 000
6 000 000

