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Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatóság KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosítószámmal rendelkező „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” pályázati kiírás keretében lehetőség nyílik arra, hogy Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be az önkormányzati
ASP ((Application Service Provider) központhoz történő csatlakozásának megvalósításához.
ASP Korm. rendelet alapján, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás
során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek
támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint. Az egyes települési
önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az
ASP Korm. rendelet határozza meg.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak
használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az
alkalmazásokat.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek –
így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a
törvényben előírtak szerint (25. 8 §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen
biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál –
rendszercsatlakozás esetén – megteremti.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei: a) szakrendszerek, b) keretrendszer, c) támogató
rendszerek és d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: a) iratkezelő rendszer, b) önkormányzati
települési portál rendszer (opcionális csatlakozás) c) az elektronikus ügyintézési portál
rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, d) gazdálkodási rendszer, e)
ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi
rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer.
A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az 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.
Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP
rendszerhez
a) a keretrendszer és
rendszercsatlakozás), vagy

a

szakrendszerek

igénybevételével

(a

továbbiakban:

b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása
mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében

meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban:
interfészes csatlakozás) csatlakozhat. Ez alól kivétel az adó-szakrendszer, mely esetében
kötelező a rendszercsatlakozás.
Az interfészes csatlakozás engedélyezését az illetékes miniszternél kell kezdeményezni.
Az interfészes csatlakozás előnye lenne, hogy megmaradnak a szakrendszereink és csak egy,
az ASP központ specifikációnak megfelelő adatátadásra képes interfészt kell kifejleszteni.
A rendszercsatlakozás előnye lenne, hogy az összes szakrendszer össze lenne kapcsolva,
hátránya viszont, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a rendszerek maximum 10 ezer fős
lakosságszámú településeken lettek bevezetve, így nincs a rendszer működésére referencia
egy budapesti kerület nagyságának megfelelő mennyiségű adatállomány melletti megfelelő
működésre.
Fentiekre tekintettel az interfészes csatlakozás javasolt.
Mindaddig azonban, amíg a miniszteri engedély nem érkezik meg, úgy kell tekinteni, hogy
rendszercsatlakozással csatlakozunk.
Tekintettel arra, hogy a pályázati beadási határidőig várhatóan az engedély nem érkezik meg,
a pályázatot oly módon kell benyújtani, hogy rendszercsatlakozás szinten kerül a projekt
megtervezésre. A miniszteri engedély megléte esetén – természetesen – a pályázat tartalmát és
a pályázat költségvetést megfelelően módosítani szükséges az interfészes csatlakozás
feltételrendszerének megfelelően.
Projekt költségvetése rendszerszintű csatlakozás esetén:
Igényelhető maximális támogatási összeg: 9 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Előleg maximális mértéke: a megítélt támogatás 100 %-a
Teljes költség: 21.700.000,- Ft
Igényelt támogatás: 9.000.000,- Ft

Projekt költségvetése interfészes csatlakozás esetén:
Igényelhető maximális támogatási összeg: 9 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Előleg maximális mértéke: a megítélt támogatás 100 %-a
Teljes költség: 8 465 588,- Ft
Igényelt támogatás: 7 519 588 Ft,- Ft

A pályázat benyújtása 2017. február 1. - 2017. február 28. között lehetséges.

Megvalósuló projekt leírása: a kötelezően előírt ASP rendszerhez történő – törvényi módon
szabályozott módon - csatlakozás feltételeinek műszaki és szakmai feltételeinek
megteremtése.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását, nyertes pályázat
esetén pedig a megvalósítását támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2017.január 20.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

1. számú határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) az ASP rendszerhez az adó-szakrendszer kivételével – melynek csatlakozására kötelezően
rendszerszinten kerül sor - interfésszel kíván csatlakozni,
2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott interfészes
csatlakozásra vonatkozó engedély-kérelmet az illetékes miniszter felé benyújtsa.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 31.
2. számú határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra 9.000.000.- Ft.
összegre, „Ferencváros Önkormányzatának csatlakozása az ASP rendszerhez” címmel,
melyhez 12.700.000.- Ft. saját forrást biztosít,
2) érvényes interfészes csatlakozási engedély esetén a nyertes pályázat tartalmának
módosítását kezdeményezi,
3) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó, valamint a
támogatás elnyerése esetén a végrehajtással összefüggő szükséges intézkedéseket tegye meg,
valamint amennyiben az interfészes csatlakozás engedélyezésre kerül, a pályázat megfelelően
módosítsa,
4) felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés elkészítésekor tegyen javaslatot az
1.) pontban meghatározott saját forrás biztosítására.
Határidő: 2017. február 28
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

