Bordány Nagyközség Jegyzőjétől
T/78/2016.
Előterjesztés
a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
megnevezésű pályázaton való részvételről
Tisztelt Képviselő- testület!
Tisztelt Képviselők!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
szóló 2016. évi LIV. Törvény 2016. július 1. napján történő hatálybalépéssel módosította a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) rendelkezéseit. A módosítással az Mötv. az alábbi rendelkezésekkel egészült ki:
„114. § (1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető
feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami
informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a
folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.
(2) A helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton
keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus
információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás
módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet
határozza meg.
(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszeri
feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő
időtartamra nem köthet.
(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok
megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása,
a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi
önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi
ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében adattárházat (a továbbiakban: önkormányzati
adattárház) üzemeltet.”
Az ASP rendszerhez való csatlakozás részletszabályait meghatározó az önkormányzati ASP
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a
Magyar Közlöny (MK) 2016/130. (VIII. 31) számában került kihirdetésre, 2016. szeptember
3. napján lépett hatályba.
A Korm. rendelet meghatározta az egyes települések ASP rendszerhez törtnő kötelező
csatlakozásának időpontját, a csatlakozás technikai feltételeit, illetve részletezte az
informatikai rendszer összetevőit. Bordány település a 2017. január 1. napjától csatlakoznia
kell az újonnan létrejövő informatikai rendszerhez.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei:
a) szakrendszerek,
b) keretrendszer,
c) támogató rendszerek és
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.
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Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer,
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adórendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
A Korm. rendelet önkormányzati települési portál rendszer szakrendszerének bevezetését
nem teszi kötelezővé. A 2017. január 1. napjától a gazdálkodási rendszer, önkormányzati
adórendszer bevezetési kötelező, a további szakrendszerek bevezetése a 2017. év folyamán
fokozatosan fog megvalósulni.
Az ASP rendszer lényege, hogy a jelenleg különböző szoftverekkel megoldott feladatokat
egységes rendszerbe foglalja össze, ezzel kiváltva a korábban használt szoftvereket, egyúttal
lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézésre. Az ASP rendszert a
magyar állam költségmentesen biztosítja az önkormányzatok részére. Bevezetését követően
valamennyi magyarországi önkormányzat egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli
programokat fog használni. Az egységesített szoftverek lehetővé teszik felügyeletet gyakorló
szervek számára az önkormányzatok gazdálkodásának, vagyoni helyzetének folyamatos
figyelemmel kísérését és ellenőrzését is.
Az ASP rendszer bevezetése érdekében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámon pályázati
kiírás került közzétételre. A pályázat támogatást biztosít az ASP rendszer bevezetéséhez
szükséges informatikai háttér biztosításához, illetve a bevezetéshez szükséges szakmai
tevékenységek (szabályozási keretek kialakítása, adatminőség javítás migráció, oktatás,
tesztelés élesítés) feladatainak ellátásához. Bordány település maximum 7.000.000,-Ft
összegű támogatásba részesülhet, a pályázat 100%-os intenzitású. A támogatás beszerzések,
szolgáltatások bruttó összegére felhasználhatóak. A pályázat benyújtási határideje: 2016.
szeptember 30. napja. A pályázat lehetőséget biztosít a teljes támogatási összeg előlegként
történő lehívására.
A pályázat további részletei a
https://www.palyazat.gov.hu/kfop-121-vekop-16-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzatiasp-rendszer-orszgos-kiterjesztshez
linken keresztül elérhetőek.
Tekintettel arra, hogy az ASP rendszer bevezetése az Önkormányzat számára kötelező,
amelyre a jelenlegi pályázati kiírás teljes összegű támogatást biztosít, a későbbi szükségtelen
költségek elkerülése érdekében javaslom a pályázaton történő részvételt:
…/2016.(…)Ö.
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Tárgy: Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” megnevezésű pályázaton való részvételről
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 114. §-ban valamint az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségének elősegítése
érdekében pályázatot kíván benyújtani a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú pályázati kiírásra.
2. A Képviselő- testület a pályázat keretében igényelt támogatás összegét 7.000.000,-Ft
azaz hétmillió forint összegben határozza meg.
3. A Képviselő- testület felhatalmazz a polgármestert a pályázat benyújtásához és
pályázat megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ pénzügyi csoport
4./ Irattár

Bordány, 2016. szeptember 26.

Dr. Fodor Ákos
jegyző
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