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Tisztelt Képviselő-testület!
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a
modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram,
illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a
közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy
ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.
A KÖFOP 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató
közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és
folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek
egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül
valósítható meg.
Az
elektronikus
közigazgatás
kiterjesztésének
egyik
lényegi
eleme
az
önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka
informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzatok számára, az
állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb
és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP
központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató
központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges
alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok
ellátásának informatikai támogatását.
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat célja az egységesített önkormányzati
elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési
önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának
megvalósításával.
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális és szabályozási
keretek kialakításához nyújt forrást a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú,
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
elnevezésű pályázati felhívás, melyre a települési önkormányzatok, illetve közös
önkormányzati hivatalok székhely önkormányzatai nyújthatnak be pályázatot. 2013.
február 28-án Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eplény Községi
Önkormányzat közös önkormányzati hivatal létrehozására szóló megállapodást kötött
egymással. Ennek értelmében a pályázati felhívás 4.1 pontja alapján a közös
önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó
lakosságszáma a támogatási kategóriákba sorolás alapja. Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat együttesen, tehát a 3. kategóriába
tartozó, 10 000 fő fölötti lakosságszámú települések kategóriájában 2017. 02. 06-tól
2017. 03. 14-ig nyújthat be támogatási igényt.
A pályázat keretében a 3. kategóriában legfeljebb 9 000 000 Ft forrás nyerhető el, mely
az alábbi korlátok szerint kerülhet felosztásra:
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3. kategória (lakosság 10 000 fő felett) pályázat keretében lehívható, elszámolható
maximális bruttó összeg (Ft)
Elszámolható bruttó
Tevékenység megnevezése
költség

Eszközök beszerzése
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

2 160 000 Ft
1 800 000 Ft

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

1 440 000 Ft

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

2 610 000 Ft

Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
Tesztelés, élesítés
Projektmenedzsment
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

270 000 Ft
450 000 Ft
225 000 Ft
45 000 Ft

Támogatás maximális összege összesen önkormányzatonként /közös
hivatalonként

9 000 000 Ft

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Nyertes pályázat esetén az önkormányzattól elvárt eredmények az alábbiak:
 Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás
az önkormányzati ASP központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez
való rendszercsatlakozás vagy 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 Szerződések3 a projekt fizikai
zárásának időpontjában (közös önkormányzati hivatal működtetése esetén tag
önkormányzatonként)
A pályázat benyújtásához közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok
esetében tag önkormányzatonként az egyes képviselő-testületi felhatalmazások
szükségesek.
A projekt megvalósítására a pályázati felhívás alapján legkésőbb 2018. június 30-ig van
lehetőség.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Eplény, 2017. február 17.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (…) határozata
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a
„Veszprém MJV Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat közös
önkormányzati hivatal ASP rendszerének kiépítése” projektelem elkészítése,
és a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat felhatalmazása a
pályázat benyújtására tárgyában
Eplény Községi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata és
Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatal ASP rendszerének kiépítése”
projektelem elkészítése, és a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat
felhatalmazása a pályázat benyújtására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Veszprém MJV
Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati
hivatalánál az országos ASP rendszerhez történő csatlakozás infrastrukturális és
egyéb feltételeinek megteremetéséhez szükséges rendszerek kiépítésével,
azokhoz szükséges szervezetfejlesztéssel.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal és támogatja,
hogy a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata polgármestere a KÖFOP-1.2.1-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.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntést a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata polgármesterének küldje meg.
Felelős:
Határidő:

3. pontban: Fiskál János polgármester
3. pont tekintetében: 2017. február 28.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2017. február 22.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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