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a Képviselő-testület 2016. szeptember 26-i nyilvános ülésére 

 

 

Tárgy:  Előterjesztés a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését 
célzó, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtására 
 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
 

 

Előkészítő:   Molnár Erika vezető főtanácsos ,  pénzügyi munkatárs 
Somogyi Nikolett vezető tanácsos , pénzügyi munkatárs 
 
 

 

Meghívottak:  - 
 

 

Előterjesztést látta:  
 
 
 
 
Döntéshozatal: 
 
 
 

…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      Jegyző 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők 
több, mint felének „ igen” szavazata szükséges ( egyszerű 
többség). 
 

 

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Magyarország Kormánya 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 elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, 
lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő 
támogatása. (ASP = Application Service Providing - magyarul alkalmazás-szolgáltatás, vagy 
alkalmazás-bérlet, egy új üzleti és egyben technológiai konstrukciót jelent.) 
 
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:  
1) iratkezelő rendszer,  
2) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)  
3) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,  
4) gazdálkodási rendszer,  
5) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,  
6) önkormányzati adó rendszer,  
7) ipar- és kereskedelmi rendszer,  
8) hagyatéki leltár rendszer. 
 
Az önkormányzati ASP országos kiterjesztésének várható eredménye 
-  Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag 
biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.  



-  Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabály követési, 
továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetési költségek csökkenését is 
eredményezi.  
-  Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony 
forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb 
önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső 
működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.  
-  Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és 
hatékony informatikai rendszer állhat az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.  
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet szerint a 3000 fő 
alatti lakosságszámú település önkormányzatnak 2017.január 1-vel kell csatlakoznia a gazdálkodási 
rendszerhez és az önkormányzati adó rendszer, 2017.október 1-vel a további hat szakrendszerhez. A 
közös önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó 
lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja.  
 
A cél elérését, a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatását 
a Kormány az önkormányzatok részére uniós forrásból nyújtott csatlakozási támogatás 
biztosításával tervezi megvalósítani, a megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban 
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázatot a közös önkormányzati hivatal székhely 
önkormányzata nyújthatja be, amihez csatolni kell a közös hivatalt alkotó önkormányzatok 
képviselő-testületeinek felhatalmazását. A pályázat benyújtási határideje 2016.szeptember 30. 
 
Az önkormányzat által igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 6 000 000 Ft. 
A projekt támogatható tevékenységei, azokra kérhető, elszámolható támogatások az alábbiak: 

 Tevékenységek Igényelhető támogatás  
(Ft) 

1. Informatikai eszközök beszerzése 
- munkaállomások, monitor, kártyaolvasó, nyomtató 

3 300 000 

2. Szakmai megvalósítás 
- működésfejlesztés és szabályzatok elkészítése, 
- képzések utazási költsége, 
- adatbázis felmérés, adatminőség javítása és tisztítása 
- tesztelés, élesítés 

 
780 000 
180 000 

1 320 000 
240 000 

3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
- személyi jellegű ráfordítás 

összes tevékenységből a 
saját teljesítés arányában 

4. Projektmenedzsment feladatok 
- projektmenedzsment költsége 

150 000 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás 
- kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 

30 000 

 
A rendszerátállás szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű 
ráfordításai között bérként, bérjellegű juttatásként a projekt céljainak megvalósításával 
összefüggésben, a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér és annak járulékai 
számolhatók el. A költségek elszámolhatóságának kezdete 2014.január 1., a vége a projekt fizikai 
befejezésének időpontja, 2018.június 30. 
 
Tisztelt Képiselő-testület! 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozati javaslatban foglaltakat 
elfogadni szíveskedjenek! 

Határozati javaslat: 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó, 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásához 
hozzájárul. Felhatalmazza a Lesenceistvándi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármesterét 



arra, hogy a pályázat benyújtása érdekében intézkedjen, a 
pályázatot aláírja. 

 
                                                                                      Határidő: 2016.szeptember 30. 
                                                                                      Felelős: polgármester, jegyző 
Lesenceistvánd, 2016.szeptember 19. 
                                                                                       Tóth Csaba sk. 
                                                                                        polgármester 


