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Ikt.sz: LMKOH/16/45/2017.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. évi LIV. törvénnyel módosított Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 114 §-a a következő kötelezettséget írja elő az önkormányzatok
számára.:
„(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 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:
kormányrendelet) szabályozza.
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás
(továbbiakban: Felhívás) a kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását
támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei: a szakrendszerek, a keretrendszer, a támogató
rendszerek és az önkormányzati adattárház.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
- iratkezelő rendszer,
- önkormányzati települési portál rendszer,
- az elektronikus ügyintézési portál rendszer,
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gazdálkodási rendszer,
ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
önkormányzati adó rendszer,
ipar- és kereskedelmi rendszer,
hagyatéki leltár rendszer.

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, egységes
felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók
elérését biztosítja. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi
adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.
A kormányrendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez a
keretrendszer és szakrendszerek igénybevételével (továbbiakban: rendszercsatlakozás) tud
csatlakozni.
A Felhívás alapján a pályázat benyújtásának határideje 2017. március 14. A projekt
megvalósítás legkésőbb 2018. június 30-ig kötelező, az önkormányzati adórendszer
vonatkozásában a rendszerre csatlakozást már 2017. év negyedik negyedévében el kell
indítani.
A települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok székhely
önkormányzatai a települések állandó lakosságszámától függően pályázhatnak, így
Lajosmizse és Felsőlajos települések a 3. kategóriába, azaz a 10.000 fő fölötti lakosságszámú
települések közé tartoznak.
A kormányrendelet 4. melléklete értelmében a pályáztatási időszakot két időszakra osztották
fel. Az első körös pályázók 2016. szeptember 15. és 2016. október 14-e között nyújthatták be
a pályázataikat. A második körös pályázók – köztük Lajosmizse és Felsőlajos települések 2017. február 1. és 2017. március 14. között pályázhatnak.
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal esetében Lajosmizse Város
Önkormányzata, mint székhelyönkormányzat a pályázó és Felsőlajos Község Önkormányzata
a Közös Hivatalhoz csatlakozó tagönkormányzat.
A 3. kategóriába tartozó pályázók legfeljebb 9 millió forintra pályázhatnak. Az
ASP rendszerhez való csatlakozási rendszer kiépítésének támogatáson felüli kiadásait a
támogatást igénylőknek saját erőből szükséges fedezniük. Jelen pillanatban még nem látható,
hogy a teljes rendszer kiépítése mennyi többletköltséget eredményez. A többletköltség
fedezetéül Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete 11. melléklete „Lajosmizse
Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázatának „13. ASP
rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések” sora szolgál fedezetül, amely soron 15 millió
forint van elkülönítve ezen cél megvalósítására.
A Felhívás alapján az egyes szakmai tevékenységekre elszámolható összes költség nem
haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt összegeket tevékenységekként és támogatási
kategóriánként:

Tevékenység

Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
3. kategóriában
2.160.000.1.800.000.-

Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
Működésfejlesztés és szabályozási keretek
kialakítása (IT biztonsági szabályzat,
Iratkezelési szabályzat)
Önkormányzat elektronikus ügyintézése
Önkormányzati szakrendszerek

1.440.000.2.610.000.3

adatminőségének javítása, migrációja
Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás

270.000.450.000.-

Tesztelés, élesítés
Projektmenedzsment
Nyilvánosság biztosítása
Összesen

Összes elszámolható költség maximum 2,5 %-a
Összes elszámolható költség maximum 0,5 %-a

9.000.000.-

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szakmai előkészítő munka elkezdődött. A
Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó 2 önkormányzat nevében a közös önkormányzati
hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat nyújthat be támogatási kérelmet.
A Felhívás alapján a közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó
önkormányzat polgármesterének a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatoktól
külön-külön felhatalmazással kell bírnia.
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassák a
pályázat benyújtását, amellyel 9 millió forint körüli összeggel csökkenthetjük az ASP
rendszer kiépítésének költségeit, amely kötelező feladat az önkormányzatok részére 2018.
január 01-től.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület
elé:
Határozat-tervezet
…../2017. (…………….) ÖH
Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű pályázati
felhívásra
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös
hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
2.) A projekt címe: „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való
csatlakozása”
3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy az ASP
központhoz való csatlakozás költségeinek támogatáson felüli részét a Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló
7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete 11. melléklete „Lajosmizse Város
Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázatának „13. ASP
rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések” sora terhére biztosítja.
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert – Felsőlajos község polgármesterével együttműködve - a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására,
sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2017. március 09.
Lajosmizse, 2017. február 28.
Basky András sk.
polgármester
4

