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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ASP rendszerhez való csatlakozást, a követelmény-rendszert az önkormányzati ASP rendszer-
ről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: ASP rendelet) határozza meg, 
amelynek 4. sz. mellékletében fel vannak sorolva azok az önkormányzatok, amelyek 2017. január 
1-jétől csatlakozni kötelesek az ASP rendszerhez. Ebben a felsorolásban a Kismaros Község Ön-
kormányzata (mint hivatali székhely település) nem szerepel, ezért a csatlakozásunk várhatóan 
2018. január 1-jétől fog megvalósulni. Ehhez a pályázatot előreláthatóan 2017. februárjában kell 
majd beadnia az Önkormányzatnak, és közben fel kell készülni a változásokra! 
 
Milyen követelményeknek kell megfelelnünk 2018-ig? 
 
Az ASP rendelet mellékletei határozzák meg az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozó 
követelményeket, amelyek a következők: 
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Ez azt jelenti, hogy a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal minden számítógépének (mind-
három településen) meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek. 
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Ez azonban csak az egyik feltétel. A másik fontos feladat a köztisztviselők betanítása az új rend-
szer(ek) használatára, amelyre várhatóan 2017. évben fog sor kerülni. Fontos már előre tudnunk, 
hogy az előadások, a tanulási folyamat, az adatok migrálása (egyik programból a másik programba 
történő betöltése) szinte az egész Hivatalt érinteni fogja, ami újabb leterhelést fog jelenteni a kol-
légáknak. Erre is fel kell készülnünk. 
 
Mi szerepel a pályázati kiírásban? 
 
2016. augusztusában megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás, amely 
az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez való csatlakozásról szól. A pályázati kiírás az előterjesz-
tésem 1. sz. mellékletét képezi. 
 
Mire tudunk pályázni? 
 
A következő táblázatban felsorolt csatlakozási feladatok finanszírozására tudunk pályázni: 
 

 
 
Mekkora összeget nyerhetünk? 
 
Az előző táblázatban Kismaros Község Önkormányzata a 2. kategóriába tartozik, mivel a három 
település lakosságszáma 3.000-10.000 fő között van. Ebből következik, hogy a három településre 
vonatkozóan 7.000.000 Ft-ot tudunk nyerni a csatlakozási feladatok finanszírozására. 
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Milyen közleményeket adott ki a Belügyminisztérium az ASP-vel kapcsolatban? 
 
Az ASP rendszer bevezetéséről a következő közlemények jelentek meg: 
 
A Belügyminisztérium közleménye az önkormányzati ASP-rendszer bevezetéséről 
Közzétéve 2016. augusztus 20. 
 
„A Belügyminisztérium és az országos önkormányzati érdekszövetségek a tárca kezdeményezésé-
re egyeztettek az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítógépes támogatást nyújtó 
ASP rendszer bevezetésének ütemezéséről, a csatlakozás várható feltételeiről.  
 
A tervek szerint az ASP 2.0 csatlakozások három ütemben történhetnek meg. Az első ütemben, 
2017. január 1-jéig azon önálló hivatalt alkotó önkormányzatok csatlakoznak a gazdálkodási és 
önkormányzati adó rendszerhez, amelyek 5000 fő alatti települések, illetve azok az önkormány-
zatok, amelyek közös hivatalt alkotnak és egyik település sem nagyobb, mint 5000 fő és ahol az 
önkormányzat rendelkezik megfelelő adatátviteli sebességgel. 
 
A második ütemben, 2017. október 1-jéig az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik valam-
ennyi önkormányzat. A harmadik ütemben 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer 
valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes önkormányzat. 
 
A projekt keretében, a csatlakozásra való felkészülés biztosítására az önkormányzatok számára 
8,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Az önkormányzatok az ASP szakrendszerek op-
timális működtetése érdekében eszközbeszerzésre, működésfejlesztésre, belső szabályzataik kiala-
kítására, az adatminőség javítására fordíthatják a támogatást. 
 
A szövetségek képviselői együttműködési készségüket fejezték ki, valamint javaslatokat tettek az 
ASP rendszer sikeres bevezetése érdekében.” 
 
Háromütemű lesz az ASP fejlesztése 
Közzétéve 2016. augusztus 21. 
 
„A Belügyminisztérium tegnap ötpárti egyeztetést tartott az önkormányzatok adminisztrációjához 
támogatást nyújtó ASP-rendszer bevezetéséről. A Magyar Államkincstárba bekötött központi 
önkormányzati informatikai rendszer lényege, hogy a felhasználók az interneten keresztül érik el a 
távoli szervereken futó alkalmazásokat. Az önkormányzatok ilyen módon adóügyeket intézhet-
nek, iratkezelést, könyvelést végezhetnek vagy éppen ingatlannyilvántartásukat vezethetik. 
 
A tárca kedden az országos önkormányzati érdekszövetségekkel is konzultált az informatikai 
rendszerről, amelyhez három ütemben csatlakoznak majd a helyhatóságok. Először, 2017. január 
1-jéig az ötezer fő alatti, megfelelő internetes kapcsolattal rendelkező települések önkormányzatai 
csatlakoznak az adózással kapcsolatos szakrendszerhez, majd jövő év októberéig valamennyi 
helyhatóság kapcsolódik ehhez a hozzáféréshez. A harmadik ütemben, 2018. január 1-jéig az ön-
kormányzatoknak valamennyi szakrendszerhez csatlakozniuk kell. A felkészülésre nyolc és fél 
milliárd forint áll rendelkezésre. 
 
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke az egyeztetés kapcsán elmondta: 
együttműködnek a rendszer bevezetésében, de azt nem támogatják. Az elnök attól tart, hogy az 
ASP-vel az önkormányzatokat „gyámság alá helyezhetik”, ezzel együtt kistelepülési hivatalok 
szűnhetnek meg.” 
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Mi is az a bizonyos ASP? 
 
Az ASP projekt az önkormányzatok belső működése támogatásának és az elektronikus ügyintézé-
si szolgáltatások nyújtásának megvalósítására fókuszál. A Közép-magyarországi régióban indított 
fejlesztés hosszú távú célja, hogy a csatlakozó önkormányzatok számára megteremtse az alapjait 
egy azonos eljárási alapokon nyugvó, költséghatékony informatikai rendszernek. 
 
Az alkalmazás-szolgáltató (Application Service Provider - ASP) központon keresztül olyan hard-
ver- és szoftver infrastruktúra, arra épülő keret- és szolgáltatási rendszer jön létre, mely által az 
önkormányzatok az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: 
 

a) gazdálkodási rendszer 
b) ingatlanvagyon-kataszter rendszer 
c) önkormányzati adórendszer 
d) iratkezelő rendszer 
e) önkormányzati portál rendszer 
f) ipari és kereskedelmi rendszer 

  
Szakrendszerek integrációja: az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beru-
házás nélkül használhatnak folyamatos üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, 
amelyek karbantartása központilag biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások 
informatikai követése is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon. 
 
A fejlesztésnek köszönhetően az ügyintézők könnyebben tehetnek eleget adatszolgáltatási kötele-
zettségeiknek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. A szakrendszerek 
integrációjával megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, ezáltal 
csökkenthetők az eljárási költségek is. A projekt módszertani támogatását és az operatív projekt-
vezetést a KIFÜ látja el. 
  
Konzorciumi tagok: Magyar Államkincstár, Belügyminisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., NISZ Nemzeti Infokommu-
nikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető). 
 
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - mint projektgazda és konzorcium-
vezető –benyújtotta támogatási kérelmét a KÖFOP 1.2.2 „Az önkormányzati ASP rendszer to-
vábbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” tárgyú kiemelt projekt támogatási kérelmének 
elbírálására. 
  
A projekt sikeres megvalósításáért felelős konzorcium tagjai a Belügyminisztérium, a Magyar Ál-
lamkincstár, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., és a  KINCSINFO Nonprofit Kft. 
lesznek. 
  
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztésének, és országos kiterjesztésének tervezését a 
közép-magyarországi régióban megvalósult EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Önkormány-
zati ASP központ felállítása” című kiemelt pilot projekt eredményei alapozták meg. A projekt 
keretében 2015. június végéig már 55 önkormányzat rendszerhez való csatlakoztatása, és alkalma-
zásszolgáltatásának éles indítása valósult meg. A KIFÜ a sikeresen befejezett  projekt zárását kö-
vetően kapott felkérést a Széchenyi 2020  program keretében induló KÖFOP 1.2.2  - ASP 2.0 
projekt konzorcium vezetői és projektgazdai szerepére, a belügy-, a nemzetgazdasági- és a nemze-
ti fejlesztési miniszterektől. 
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Az ASP 2.0 projekt célkitűzései a következők: 
a) az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése 
b) a további önkormányzati csatlakoztatások központi támogatása 
c) az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése és bevezetése 
d) a szakrendszerek bővítése és továbbfejlesztése 
e) az ASP szakrendszerekre, mint adatforrásokra épülő adattárház megvalósítása 
f) a kapcsolódó hálózat és infrastruktúra bővítése 

  
A projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 2015. évre 
szóló éves fejlesztési keretében került nevesítésre, és a várhatóan 2017-től egy folyamatos, üteme-
zett átállással, 2018. január elejére teremti meg az önkormányzatok számára a szolgáltatásokhoz 
való csatlakozás lehetőségét. 
  
A projekt finanszírozását 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió 
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, a megvalósításra fordítható támo-
gatás összege 15 milliárd forint. 
 
Mennyibe fog kerülni a pályázat megírása? 
 
A pályázat megírására vonatkozóan eddig a következő cégektől érkezett árajánlat: 
 
CRN Consulting Kft. Govern-Soft Kft. RVI Magyarország Kft. 
1. Pályázat elkészítése: nettó 
75.000 Ft (mindhárom telepü-
lésnek összesen) 
2. A sikert követő díj: nettó 
300.000 Ft (mindhárom tele-
pülésre összesen) 
3. A monitoring díja: a 12 
hónapos időszakra vonatko-
zóan havi nettó 50.000 Ft. 
 
A pályázatírás és a monitoring 
tevékenység részletezése len-
tebb megtalálható. 

A pályázati anyag elkészítésé-
ért a pályázati összeg 5%-át 
kéri el. 
 
„Sajnos a nagy távolság miatt 
nem tudjuk az Önök részére a 
projektmenedzsmentet bizto-
sítani a pályázat megvalósulási 
szakaszában, így nincs moni-
toring díj sem, illetve a 
monitoringot sem tudjuk vál-
lalni.  
 
A megvalósítás szakaszában az 
alábbi tevékenységeket tudjuk 
biztosítani: 
- Eszközök (szoftverrel 
együtt) történő beszerzése 
- Működésfejlesztés és szabá-
lyozási keretek kialakítása 
- Önkormányzatok elektroni-
kus ügyintézéséhez kapcsoló-
dó feltételek kialakítása 
- Pénzügyi adatmigráció”. 

Az árajánlatot bekértem, 
amint megérkezik elektronikus 
úton megküldöm a Képviselő-
testület számára. 
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Így az árak a következőképpen alakulnak: 
 

A. CRN Consulting Kft – 375.000 Ft + ÁFA = 476.250 Ft a három településre. Előnyük: 
mivel a környező településeknek ez a cég végzi az ASP csatlakozását, ezért jó referenciá-
val rendelkeznek, van tapasztalatuk a pályázat megírásában és annak végrehajtásában (!), 
elszámolásában is. A gazdasági vezető ezzel a céggel javasolja megkötni a pályázatírásra és 
a monitoringra is a szerződést. A monitoring díja a pályázatírási díjon felül bruttó 762.000 
Ft, amely a pályázat lezárásáig tart. Kismarosra jutó pályázatírás díja: 158.750 Ft, mo-
nitoring díja: 254.000 Ft, amennyiben harmadoljuk a kiadásokat. 

B. Govern-Soft Kft – 275.591 Ft + ÁFA = 350.000 Ft. Monitoringot a távolság miatt nem 
tudnak vállalni, ezt a Hivatalnak kellene megoldania. Ezt azért nem javaslom, mert az 
ASP-hez való csatlakozás önmagában is nagy terhet fog jelenteni a Hivatal számára. Kis-
marosra jutó pályázatírás díja: 148.167 Ft, amennyiben harmadoljuk a kiadásokat. 

C. RVI Magyarország Kft - ??? 
 
A 2016. szeptember 12-ei PÜTB ülésen felmerült a kérdés, hogy mit jelent a monitoring, 
miért van erre szükség? 
 
A monitoring díj maga a pályázati projektmenedzsment díj. A projektmenedzsmentre a pályázat 
2,5 %-ban elszámolási lehetőséget nyújt a belső kollégák részére. E mellett szükségeltetik a mi 
tevékenységünk, hogy a hivatal napi működését ne befolyásolja negatív írányba a pályázat lebo-
nyolítása, elszámolása, helyszíni ellenőrzése, hiánypótlások és tisztázó kérdések sorozata a pályá-
zat kezelő szervek részéről, valamint a projekt zárása. A projekt nyertességét követően kezdődik a 
megvalósítás és az ezzel kapcsolatos dokumentumok előálltása, hogy a vissza nem térítendő tá-
mogatás lehívható legyen, továbbá a projekt fizikailag és pénzügyileg is lezárható legyen. 
 
A csatlakozással kapcsolatban felmerülő költségeket javaslom, hogy a három település harmadol-
ja, mivel egy kisebb kirendeltségen sem lesz sokkal kevesebb feladat, mint a székhely településen 
vagy a másik kirendeltségen. 
 
Milyen tevékenységekből áll a pályázatírás? 
 
A pályázat készítési feladatok a következő tevékenységeket jelentik: 
 

a) Pályázati dokumentáció határidőre elkészítése az EPTK rendszerbe feltöltése 
b) Pályázati dokumentációval kapcsolatos hiánypótlás és tisztázó kérdés kezelése, elkészítése 
c) Támogató okirat, szerződés megkötésében segédkezés 

 
Miből ál a monitoring (pályázati projektmenedzsment)? 
 
A pályázati projektmenedzsment feladatok a következő tevékenységeket jelentik: 
 

a) Projekt folyamatok-, működési szabályok, dokumentációs rend ismerete, szükség szerint 
kidolgozása, projektszervezet működtetése; 

b) A projekt lebonyolításához kapcsolódó tervezési anyagok elkészítése, folyamatos  kar-
bantartása (feladatterv, ütemterv, erőforrásterv); 

c) A projekt kockázatok figyelése, kezelése, döntés-előkészítés; 
d) A pályázati program esetleges változásainak, a lebonyolítást érintő módosításoknak a 

nyomon követése, és beavatkozás a projekt megvalósítási folyamatába; 
e) Támogatási szerződés esetleges módosításának lebonyolítása; 
f) A közbülső projekt-előrehaladási jelentések (részbeszámolók) elkészítése; 
g) A pénzügyi jelentések elkészítésének koordinációja; 
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h) Pénzügyi menedzsmentben közreműködés, a végső pénzügyi elszámolás és a záró  be-
számoló elkészítés; 

i) Részvétel és a projektgazda képviselete a pályázatkezelő szervezetek helyszíni ellenőrzése-
in; 

j) Horizontális és monitoring vállalások teljesítésének felügyelete; 
k) Kapcsolattartás a szakmai megvalósítókkal, pályázati kiírókkal, lebonyolítókkal, további 

alvállalkozókkal és szereplőkkel; 
l) Szállítói szerződések, teljesítésigazolások, átadás-átvételi dokumentációk felülvizsgálata. 

 
A monitoring tevékenységet – mint szolgáltatást – akkor nem szükséges megvásárolnunk, ha a 
Hivatalban lenne olyan személy, aki kizárólag projektmenedzsmenttel, pályázatírással foglalkozik 
– hiszen ekkor ez benne lenne az ő munkaköri leírásában. Mivel azonban nincs ilyen alkalmazott 
a Hivatalban, ezért ha ezt a feladatot nem bízzuk rá a pályázatíró cégre, akkor valakinek a meglé-
vő feladatai mellé kellene felvenni. Ez azonban veszélyeztetné a többi feladat elvégzését és még a 
pályázat elszámolása, koordinálása is nehézkessé válhat. Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy a 
Hivatal alkalmazottainak éppen elég terhelés lesz az ASP betanulása, megfelelő alkalmazása. Ja-
vaslom, hogy erre minden település szánjon a pályázatíráson felül további 254.000 Ft-ot. 
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az ASP pályázatra vonatkozó előterjeszté-
semet megtárgyalni és a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjen. 
 

A. Határozati javaslat: 
Kismaros Község Önkormányzat 

…/2016. (IX….) sz. KT határozata az ASP pályázatra vonatkozóan 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP pályázat megírására vonatko-
zóan a CRN Consulting Kft ajánlatát fogadja el. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szük-
séges egyeztetések lefolytatására, a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
 


