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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)” keretében 
meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásra Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a felhívás 
melléklete alapján 2016. szeptember 15-30. között van lehetősége pályázatot benyújtani. 
 
1. A pályázat célja: 

 
A pályázat célja a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti 
relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása.  
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban 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. 
 
2. Jogszabályi háttér: 
 
Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai 
rendszer kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.  
A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával.  
 
A törvényi felhatalmazás alapján 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: ASP Korm. rendelet) szabályozza.  
Jelen felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az 
önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.  
 



 

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP 
rendszerhez a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: 
rendszercsatlakozás), vagy 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.  
 
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához 
az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.  
 
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.  
 
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.  
 
Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a 
települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai 
specifikációk alapján. Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges 
fejlesztésekre támogatás nem igényelhető.  
 
Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint az 
e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulásával megvalósuló interfészes 
csatlakozás esetén felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak 
szerint. 
 
3. A támogatás mértéke, összege  
 

a) Jelen felhívás keretében az önkormányzatok a település állandó lakosságszámától 
függően igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, az alábbiak szerint:  
 

1. kategóriában: legfeljebb 6.000.000 Ft  

2. kategóriában: legfeljebb 7.000.000 Ft  

3. kategóriában: legfeljebb 9.000.000 Ft  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 2. kategóriába került besorolásra, így 
7.000.000 Ft támogatást igényelhet. 
 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  
 
 
 



 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására két szakaszban van lehetőség, 
összhangban az ASP Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségek ütemezésével:  
 

• 1. Szakasz: Az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok 
esetében: 2016. szeptember 15. - 2016. szeptember 30. között lehetséges  

• 2. Szakasz: Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult 
önkormányzatok esetében: 2017. február 1. - 2017.február 28. között lehetséges  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Korm. rendelet alapján az 1. szakaszban 
pályázhat. 
 
4. A pályázat keretében elvégezhető (részben választható) feladatok: 
 
4.1. Szakmai tevékenységek  

4.1.1. Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése 
 
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek 
megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben 
foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe 
helyezéssel együtt:  

� Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő) 
� Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő) 
� Monitor (opcionálisan beszerzendő) 
� Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő) 
� Nyomtató (opcionálisan beszerzendő)  
� NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack 

szekrény, szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő) 
 

4.1.2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása 
 
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén, azzal összefüggésben az 
önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) 
feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások 
beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, pl. 
ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. Ennek keretében a folyamat átalakítási 
feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul 
meg.  
 
Kötelezően módosítandó szabályzatok:  
 

• IT biztonsági szabályzat  
• Iratkezelési szabályzat 

 
A fentieken felül további, az ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok is 
módosíthatóak.  
 
 
 
 



 

4.1.3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása  
 
Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati 
rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.  
 
4.1.4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja  
 

• adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell 
vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell 
végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás 
során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint 
vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk 
kerüljenek.  

• rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat 
során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak 
körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, 
azokat az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, 
amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.  

• adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi 
nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az 
adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi 
támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai 
rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.  
 

4.1.5. Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás  
 
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon 
való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei).  
 
4.1.6. Tesztelés, élesítés  
 
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, 
ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és 
átadott adatokat.  
 
4.2. Projektmenedzsment  

Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában.  
• A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások  
• Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

A projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe kell venni, hogy a projektben 
létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:  
 
Felhívás keretében csak olyan tartalom és fejlesztés megvalósítása támogatható, amely  

• a felhívásban megfogalmazott célok megvalósítására irányul, az abban foglalt 
szabályoknak megfelel  

• műszaki – szakmai tartalma megfelel az ASP Korm. rendeletben foglalt szabályoknak 
és követelményeknek  

• konkrét eredménnyel zárul és létrejött funkcionalitás működik és használatba kerül 



 

 
4.3. Horizontális követelmények teljesítése  

A tevékenységeket a Felhívás 3.4. pontjában A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a 
megvalósítással kapcsolatos elvárások című rész tartalmazza részletesen. 
 

4.4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság  

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket – összhangban a 
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal – az 
ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.  
 
Önálló informatikai fejlesztés szervezet- szabályozás és/vagy folyamatfejlesztés (azaz 
átalakított eljárás, újraszervezett folyamat vagy módosított szabályozás) nélkül nem 
támogatható.   
 
Kormányzati célú hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó fejlesztések lehatárolása  
- a hálózatfejlesztések esetében a beszerzéseknél érvényesíteni kell az Operatív Programok 
közötti lehatárolást.  
- ezen projektek esetében, a hálózatfejlesztés kapcsán beszerzett eszközök tekintetében jelen 
pályázati konstrukció keretében kizárólag az ügyfél végpontján elhelyezett CE routerek LAN 
interfészéhez kapcsolódó helyi hálózat eszközeinek beszerzése támogatható.  
 
Ezen projektek esetében, a hálózatfejlesztés kapcsán beszerzett eszközök tekintetében, jelen 
pályázati konstrukció keretében kizárólag az ügyfél végpontján elhelyezett CE routerek LAN 
interfészéhez kapcsolódó helyi hálózat eszközeinek beszerzése és üzembe helyezése 
támogatható.  
 
5. Várható eredmények: 
 
5.1. Az önkormányzatok egyes projektjei szintjén:  

• Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az 
önkormányzati ASP központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez való 
rendszercsatlakozás vagy teljeskörű interfész kapcsolat)  

• Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek vagy interfész 
adatszolgáltatás 

• Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, 
működő hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek az önkormányzati 
hivataloknál  

• Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított 
szabályzatok 

• A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok  
• A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció  
• Megkötött és hatályba lépett Szolgáltatási Szerződések a projekt fizikai zárásának 

időpontjában  

 



 

5.2. Támogatási konstrukció szinten: 

• Legalább 1200 csatlakoztatott települési önkormányzat vagy közös önkormányzati 
hivatal 

6. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 

6.1. Képviselő-testületi felhatalmazás:  

A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek 
teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás 

• önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása 

6.2. Aláírás minta:  

A támogatást igénylő nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által 
igazolt (banki aláíró karton), vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített 
aláírás mintája.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról 
dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. szeptember 19. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
  



 

 
Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre 
 
___/2016.(IX. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatási 
kérelem benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre. 
 
A Képviselő-testület a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti 
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felhatalmazást megadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a szükséges intézkedések 
és jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


