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Tárgy: Pályázat benyújtása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 című pályázati felhívásra 
„Önkormányzati ASP rendszer kialakítása Ajkán” címmel 
  

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2017. február 09-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 címmel pályázati felhívás került közzétételre. 
 
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. 
Jelen felhívás a KÖFOP 1. prioritás 2. specifikus célját, a magas szintű és korszerű (lakossági, 
államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások 
bevezetését támogatja. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására Ajka esetében 2017. február 6. - 
2017. március 6. között van lehetőség. 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 
milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200-1240 db  

A pályázat által elérhető támogatási intenzitás 100%. 
 
Jelen felhívás keretében az önkormányzatok által a település, vagy a közös hivatalt alkotó 
települések együttes állandó lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege: Ajka esetében 3. kategóriában legfeljebb 9 000 000 Ft. 
 
Az Önkormányzati ASP 2.0 Projekt célja az alapvető önkormányzati adatrendszerek 
egységesítésén és központosításán keresztül az önkormányzati igazgatási folyamatok 
egységesítése és az önkormányzatok kormányzati kontrolljának erősítése. 
A projekten belül nyolc szakrendszert (programot), egy keretrendszert (ez gondoskodik a 
jogosultság kezelésről), a támogató rendszereket (ezek lesznek a Kincstárban) és a települési 
portál rendszert (minden nyilvános adat egy helyen) terveznek létrehozni. A rendszerek a 
Kincstár központi számítógépein futnak. Az önkormányzatok Interneten keresztül, 
böngészővel használják azokat. A szakrendszerek közül héthez, és a keretrendszerhez minden 
önkormányzatnak a 256/2016 (VIII.31) Korm. rendelet alapján 2018.01.01-ig csatlakoznia 
kell. A csatlakozás elsődleges módja az un. rendszer csatlakozás. Ekkor az önkormányzat a 
ASP központ programjait használja. A miniszter egyedi engedélyével lehet, un. Interfész 
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csatlakozással is csatlakozni. Ebben az esetben az önkormányzat az eddigi programjait 
használja, de saját költségén felkészíti azokat a Kincstár által előírt tartalmú közvetlen 
adatcserére.  

A projekt komoly terheket ró az önkormányzatokra. A technikai feltételek biztosítása, a régi 
programokban tárolt adatok átvitele az új szakrendszerekbe, azok betanulása, az ezekhez 
kötődő igazgatási folyamatok újraszervezése több milliós (de lehet, hogy több tíz milliós) 
többlet költséget jelent. Ennek mérséklésére, kiírásra került a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
pályázat. Esetünkben (10000 főnél nagyobb települések) a maximális pályázható összeg 9 
millió Ft. Az összeg csatlakozási feladatok szerint is maximalizált. A pályázónak az összes 
szakrendszerhez vállalnia kell a csatlakozást. A pályázat benyújtási határideje 2017.03.06. A 
projektet 2018.06.30-ig be kell fejezni. 

A projektről kevés megbízható információval rendelkezünk. A kevés hivatalos 
megnyilatkozásból és a sok keringő hírből arra lehet következtetni, hogy a projekt céljai az 
előírt határidőre csak részlegesen fognak megvalósulni. Ha a határidőt tartják, és a célokból 
engednek, akkor kb. 10 – 15 millió Ft többlet költségre számíthatunk. Ha ragaszkodnak a 
célokhoz és a határidőt tolják ki, akkor a többlet teher akár 35 millió Ft is lehet. 
A pályázati kiírás alapján, már a pályázás is kockázatot jelent. Olyan ügyekben kell 
felelősséget vállalnunk, amelyekre nincs ráhatásunk. Ilyen pl. a pályázat 2018.06.30-i zárási 
határideje, vagy az a kitétel, hogy a Kincstár által meghatározott állapotba hozzuk az 
adatainkat és a biztonsági rendszerünket, miközben ezek az elvárások részleteiben nem 
ismertek. 

Az előzetes kalkulációk szerint a legkisebb terhelést egy vegyes csatlakozási konstrukció 
adná. Az adó, az üzletek és a hagyatéki leltár esetében rendszer csatlakozással. Az iktató, a 
gazdálkodási rendszer és a vagyon-nyilvántartás esetében interfészes csatlakozással 
teljesítenénk a rendeleti kötelmet. Az elektronikus ügyintézési szakrendszerhez való 
csatlakozás legkedvezőbb módja ma még nem látszik. Ha az ASP szakrendszere jobb, mint a 
jelenlegi rendszerünk, akkor rendszer csatlakozással, ha kevésbé használható, akkor interfész 
csatlakozással kapcsolódnánk. Idővel, ha az ASP programjai elérik, vagy meghaladják a 
jelenlegi programjaink használhatósági szintjét, akár teljes rendszer csatlakozás is lehet. Ez 
azonban az elmúlt évek nálunk bevezetett állami programjainak tapasztalatai alapján, még 
legalább 3 – 4 év. 

Ezzel a csatlakozási konstrukcióval időben széthúzzuk az új rendszerek bevezetésével 
óhatatlanul együtt járó többlet terheket (elsősorban többlet munkavégzést) és 
bizonytalanságokat. Egy időben csak a hivatalunk negyede – harmada kerül átállási állapotba, 
a többi része zavartalanul dolgozhat.  

Ehhez kell a miniszter egyedi engedélye. A csatlakozás első körében (5000 fő alatti 
települések) ilyen engedélyt senki nem kapott. A januárban indult második körben, a 
híresztelések szerint, Budapest és a megyei jogú városok valószínűleg megkapják.  
A pályázati kiírás a miniszteri engedéllyel nem rendelkezők részére kötelezően teljes rendszer 
csatlakozási pályázatot kér. Ha az önkormányzat megkapja a miniszter engedélyét, a 
pályázatra elszámolható összegek automatikusan a pályázott keret 70%-ra esnek. 

 
A pályázatot Ajka város Önkormányzata jogosult beadni, de szükségesek tag 
önkormányzatonként az egyes képviselő-testületi felhatalmazások is. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

  
HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 
1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja, hogy Ajka város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási 
kérelmet nyújtson be az Ajkai Közös Önkormányzati 
Hivatalt érintő a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztés Operatív Program keretében „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  címmel 
meghirdetett pályázati felhívásra „Önkormányzati ASP 
rendszer kialakítása Ajkán” címmel. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 
9.000.000 Ft. 
 

2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2017-2018. évi költségvetésbe 
tervezze be. 

 
3. A Képviselő-testület 500.000 Ft összeg erejéig 

kiegészítő önerőt biztosít a beruházás végrehajtásához a 
2017.-2018. évi költségvetésben.  

 
4. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza Ajka város Önkormányzatának 
polgármesterét, hogy az Interfész engedélyt az e-
közigazgatásért felelős minisztertől megkérje. 

 
 

 
Határidő: 2017. március 6. 
Felelős: polgármester 
 
 

Halimba, 2017. február 3. 
 
 

 
TTóóbbee ll   JJáánnoo ss   

     polgármester 
 
 


