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A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az
adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli
megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia
lehetőségeivel élve, országos szinten.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet a helyi
önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli
alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs
rendszer kereteit határozta meg. Az önkormányzatok a rendelet értelmében 2018. január 1.
napjával teljes körűen csatlakoznak az ASP szakrendszereihez.
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” felhívás lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére
a rendszer működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, Balatonboglár város
esetében a pályázható összeg 7 000 e Ft vissza nem térítendő támogatás. Az ASP
rendszerhez való csatlakozás a pályázattól függetlenül kötelező.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a)

iratkezelő rendszer

b)

önkormányzati települési portál rendszer (csatlakozás nem kötelező)

c)

az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlapszolgáltatást

d)

gazdálkodási rendszer

e)

ingatlanvagyon-kataszter rendszer

f)

önkormányzati adó rendszer

g)

ipar- és kereskedelmi rendszer

h)

hagyatéki leltár rendszer

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módja

A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez
a)

a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (rendszercsatlakozás) vagy
b) meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével csatlakozhat.
Ebben az esetben a szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből
gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Az
interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai
rendszerének megtartása mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely 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 ASP Korm. rendeletnek
megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó
szakrendszerhez ez esetben is kötelező. Jelen felhívás keretében az interfész
kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem igényelhető.

A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez alapértelmezésben
rendszercsatlakozással csatlakozik, azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az
e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása
esetén lehetséges.
A fenti lehetőségek figyelembevételével a rendszercsatlakozást javasoljuk elfogadásra.

Csatlakozás időpontja

2017. október 1. napjáig az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi
önkormányzat.
2018. január 1. napjáig z önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez
csatlakozik az összes helyi önkormányzat.
A támogatás mértéke

A pályázat keretében az önkormányzatnak lehetősége van mind az informatikai eszközök és
szoftverek beszerzésére, mind egyéb informatikai és folyamatszervezési szolgáltatások
igénybevételére, 100 %-os támogatási intenzitás mellett, max. 7 000 e Ft erejéig.
Támogatható tevékenységek

1.

Eszközbeszerzés

elszámolható maximális bruttó összeg: 3 150 e Ft

2.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

3.

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
770 e Ft

4.

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

5.

Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

210 e Ft

6.

Tesztelés, élesítés

280 e Ft

7.

Projektmenedzsment

175 e Ft

8.

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

840 e Ft

1 540 e Ft

35 e Ft

Informatikai eszközök tekintetében az alábbi korlátokat kell figyelembe venni.
Eszköz és szoftver

Elszámolható max
bruttó összeg / db

Elvárás / követelmény

Munkaállomások MSWindows
környezetben

max. 345 000 Ft

ASP
Korm.
rendeletben
foglalt
minimumkövetelményeknek megfelelő

Munkaállomások Linux
környezetben

max. 155 000 Ft

ASP
Korm.
rendeletben
foglalt
minimum követelményeknek megfelelő

Laptopok MS Windows
környezetben

max. 350 000 Ft

ASP
Korm.
rendeletben
foglalt
minimum követelményeknek megfelelő

Laptopok Linux környezetben

max 215 000 Ft

ASP
Korm.
rendeletben
foglalt
minimum követelményeknek megfelelő

Monitor alapkonfiguráció

max 90 000 Ft

ASP
Korm.
rendeletben
foglalt
minimum követelményeknek megfelelő

Kártyaolvasó alapkonfiguráció

max20 000 Ft

ASP
Korm.
rendeletben
foglalt
minimum követelményeknek megfelelő
Minimum 1 db /
beszerzése kötelező

munkaállomás

Multifunkciós, nyomatkészítő
alapkonfiguráció 1.

max130 000 Ft

Az
ügyintézéshez
szükséges
iratmennyiségnyomtatásához
képest
méretgazdaságosanüzemeltethető,
központi,
multifunkcionális
(A4esszkennelés,
-fénymásolás,
nyomtatás) nyomtató

Multifunkciós, nyomatkészítő
alapkonfiguráció 2.

max900 000 Ft

Az
ügyintézéshez
szükséges
iratmennyiség nyomtatásához képest
méretgazdaságosan
üzemeltethető,
központi,
multifunkcionális
(A3-as
szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás)

nyomtató
Rack szekrény 1

max 95 000 Ft

12U (kb. 60x60x60cm)

Rack szekrény 2

max160 000 Ft

15U (kb. 72x60x60cm)

Szünetmentes tápegység 1

max255 000 Ft

UPS1 1000VA (900W; áthidalási idő
min.: 6perc; max.: 2 U

Szünetmentes tápegység 2

max355 000 Ft

UPS2 2000VA (1800W; áthidalási idő
min.: 6perc; max.: 4 U

Switch eszköz 1

max90 000 Ft

Switch port jellemzők (8-16 LAN portig)

Switch eszköz 2

max165 000 Ft

Switch port jellemzők (24 LAN portig)

Switch eszköz 3

max315 000 Ft

Switch port jellemzők (48 LAN portig)

A pályázat benyújtási határideje: 2017. február 6-március 6. közötti időszakban.
Közös önkormányzati hivatalok esetében a székhely önkormányzatnak van lehetősége a
pályázat benyújtására, a csatlakozásról, illetve a pályázat benyújtásáról Ordacsehi Község
Önkormányzata is döntést hoz.
A támogatási kérelemhez Képviselő-testületi felhatalmazás szükséges.Kérem a tisztelt
Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Balatonboglár, 2017. január 30.
Mészáros Miklós
polgármester
Határozati javaslat:
Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében,
hogy a Balatonboglár Városi 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 önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza
a Balatonboglár Városi Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja Balatonboglár Városi Önkormányzat nevében és javára.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a
szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő :2017. március 6.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

