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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai 

támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, 

számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által 

biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP 

rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP (Application 

Service Provider) rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg. Ennek 

megfelelően a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet és az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. 

(VIII.31.) Kormányrendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti 

és felelősségi keretét. 

A végrehajtás érdekében megjelent egy Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos l~iterjesztéséhez című KÖFOP-l .2. l-VEKOP-16 azonosítószámú pályázati 

felhívás. 

A Mötv. és Kormányrendelet alapján minden önkormányzatnak kötelező csatlakozni az ASP 

rendszerhez, a csatlakozás költségeinek részbeni biztosításához lehet segítség a megjelent 

pályázati felhívás. 

Az ASP rendszer egy központi informatikai szolgáltatás, melyen keresztül a különböző 

szakrendszerek (iratkezelő, elektronikus . ügyintézés portál, gazdálkodási, ingatlan-

. vagyonkataszter, önkormányzati adó, ipar- és kereskedelmi, hagyatéki leltár, önkormányzati 

települési portál) működtethetőek. Az ASP szolgáltatás lényege, hogy az önkormányzatnak 

nem különböző programokat kell megvásárolnia, hanem egy távoli szolgáltató központtá~ 

(Kincstár) szolgáltatásként veszi igénybe a központosított alkalmazásokat. 

A projekt keretében megvalósítható tevékenységek: 

• eszközbeszerzés (maximum 2 160 E Ft) 

• működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása (maximum 1 800 E Ft) 

• önkormányzati elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása 

(maximum 1 440 E Ft) 



• önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja (maximum 

2 610 E Ft) 

• oktatás, tesztelés és élesítés. (maximum 720 E Ft) 

A pályázat keretében 100 %-os intenzitás mellett legfeljebb 9 OOO OOO forint támogatásra 

lehet kérelmet benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje 2017. március 6. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint 

támogassa a „ Gödöllő Város Önkormányzat csatlakozása az önkormányzati ASP 

rendszerhez" című pályázat benyújtását. 

Gödöllő, 2017. február „ " 



Határozatj javaslat 

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

KÖFOP-l .2. l-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. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határidő: Pályázat benyújtására 2017. március 6. 


