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1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
ASP csatlakozási konstrukció - pályázati lehetőség 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
2011-ben kezdte meg az előkészítő munkát, és egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt készített az 
önkormányzati alkalmazás-szolgáltató ASP központi modell kialakítására. 
Az „Önkormányzati ASP központ felállítása” projekt megvalósítására 2012-ben a Belügyminisztérium 
(BM), a Magyar Államkincstár (Kincstár), a Kincstári Informatikai Nonprofit (Kincsinfo) Kft., a 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség (KIFÜ) konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá. 
A projekt célja a piaci e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve olyan ASP központ 
létrehozása, amely egységes és korszerű SOA alapú informatikai megoldások segítségével lehetővé 
teszi elsősorban a kis és közepes önkormányzatok számára, a hatékony forrásfelhasználás mellett 
történő belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását. 
A megvalósítás első fázisában a közép-magyarországi régióban voltak elérhetőek az önkormányzati 
ASP szolgáltatásai, és a régió önkormányzatai csatlakozhatnak hozzá. 
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII.15.) 
Korm.határozatban a Kormány az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, az elektronikus 
közigazgatás előtt álló akadályok lebontása mellett foglalt állást. A határozat 11. pontja a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter feladatává tette az Önkormányzati ASP központ 
felállítása című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztésének (a 
továbbiakban: ASP 2.0 projekt) előkészítését. 
Ennek keretében Önkormányzatunk 2016. január 1-jétől önkéntesen csatlakozott az ASP rendszerhez, 
melynek keretrendszerén belül bevezetésre került az önkormányzati gazdálkodási szakrendszer. 
Önkormányzatunk 2016. január 1-jétől gazdálkodási (számviteli, könyvviteli) feladatait az ASP 
gazdálkodási szakrendszer ingyenesen biztosított használatával látja el. 
 
Az ASP projekt további 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.  
 
Az ASP szolgáltató központ keretrendszerén belül elérhető alkalmazások köre: 

• iratkezelő rendszer, 
• önkormányzati települési portál rendszer, 
• az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, 
• gazdálkodási rendszer, 
• ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 
• önkormányzati adórendszer, 
• ipar- és kereskedelmi rendszer, 
• hagyatéki leltár rendszer. 

 
A Kormány az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendeletben előírta, 
hogy  

(1) 2017. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és 
önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a Korm.rendelet 4. melléklet szerinti helyi 
önkormányzatok (köztük Bánk, Borsosberény és Tolmács települések is) 

(2) 2017. október 1-jéig az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi 
önkormányzat. 
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(3) 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez 
csatlakozik - interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének 
átadhatóságát biztosítja - az összes helyi önkormányzat. 

A (2) és (3) bekezdésben megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a 
helyi önkormányzat megállapodása alapján van lehetőség. 
Az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten tehát 
kötelező, önkormányzatunknak 2017. január 1-jéig. 
 
Az ASP szolgáltatott rendszerei integráltak, amely a keretrendszeren keresztül és az irat szakrendszer 
(iratforgalom kezelése) használatával valósul meg.  
A fejlesztés célja, hogy az önkormányzati ASP szolgáltatások igénybevételével 

• a saját fejlesztésű és üzemeltetésű szoftvereknél költséghatékonyabb módon juthatnának hozzá 
korszerű alkalmazásokhoz, kiváltva az elavult technológiájú alkalmazásokat;  

• gyorsabban és egyszerűbben vezethetnek be korszerű alkalmazásokat; 
• korszerű és szabványos informatikai biztonsági, mentése, üzletmenet folytonossági 

szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá; 
• hozzáférhetnek a központi e-közigazgatási fejlesztések eredményeihez; 
• erőforrásaikat a fő tevékenységük ellátására koncentrálhatják, mivel a szolgáltatott 

alkalmazásokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladataik jelentősen csökkennek; 
• hozzáférhetnek az önkormányzati feladatkörben lévő eljárások egységes 

igazgatásszervezésének és a jogszabályalkotás proaktív követésének eredményeihez; 
• a feladatellátásuk során építhetnek a szakrendszerek integrációjára. 

 
Magyarország Kormánya a csatlakozással járó önkormányzati terhek csökkentésére pályázati felhívást 
tett közzé. A felhívás címe: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez. A felhívás kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. 
A felhívás feltételeinek megfelelő projektek vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a 
rendelkezésre álló forrás erejéig. 
A felhívás szerint az alábbi támogatási kategóriák és igényelhető összegek kerültek meghatározásra: 

- 3.000 fős lakosságszám alatt bruttó 6.000.000 Ft 
- 3.000 – 10.000 fő között bruttó 7.000.000 Ft 
- 10.000 fő felett bruttó 9.000.000 Ft. 

Közös hivatalok esetén a székhely és tagtelepülések lakosságszámát együttesen kell alapul venni. 
Önkormányzatunk a 3000 fő alatti kategóriába tartozik, és így 6 millió Ft támogatás igénylésére van 
lehetőség, az alábbi – felhívás szerinti – megosztásban: 

 eszközök beszerzése: 3.300.000 Ft 
 működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: 780.000 Ft 
 önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: 1.320.000 Ft 
 oktatás: 180.000 Ft 
 Tesztelés, élesítés: 240.000 Ft 
 projekt menedzsment, közbeszerzés, kommunikáció: 180.000 Ft. 

 
A pályázat elkészítésére, illetve a projekt menedzselésre, a kötelező tájékoztatás és a nyilvánosság 
biztosítására, valamint a tesztelés és élesítés feladatok ellátására ajánlat érkezett az Enerea Nonprofit 
Kft-től. Az ajánlatukban szereplő, ezen feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói díj összesen 
420.000 Ft, mely összeg a pályázatban elszámolható kiadás. 
A pályázathoz önerő nem szükséges, önerőből a projekt pályázatban nem elszámolható költségeit 
szükséges fedezni. 
A pályázat benyújtási határideje 2016. szeptember 30. 
 
A pályázatban érvényesíteni kívánt tervezett eszközbeszerzések: 

• asztali számítógép: 4 db 
• monitor: 4 db 
• kártyaolvasó (az ASP rendszer használatához szükséges): 7 db 
• multifunkciós nagy nyomtató: 2 db. 
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A felsorolt, beszerezni kívánt eszközök a hivatali ügyintézés három telephelyére (Borsosberény, Bánk, 
Tolmács) kerülnek kihelyezésre. 
 
A pályázatot a közös önkormányzati hivatalok székhely település szerinti önkormányzata nyújthatja 
be. 
 A pályázat benyújtásához szükséges a társ önkormányzatok meghatalmazása 
 
Mindezek alapján javaslom a pályázat benyújtásának támogatását, valamint Borsosberény 
Önkormányzatának a pályázat benyújtására való meghatalmazását. 

 
Tolmács, 2016. október 10. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
…/2016. (……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy Borsosberény Község 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című konstrukció keretében 6.000.000 Ft 
támogatási lehetőségre.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tolmács Község Önkormányzata, mint 
meghatalmazó képviselőjeként Borsosberény Község Önkormányzatát, mint székhely 
önkormányzatot, a pályázat benyújtására meghatalmazza, és a meghatalmazást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


