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Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2017. március 06.

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:
13/2017. (III. 06.) ÖH

Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű pályázati felhívásra

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 06-án
13.17 órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István,
Makainé Antal Anikó, képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő.
Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselő (1fő)
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Dodonka Csaba vezető tanácsos
Jegyzőkönyvvezető:

Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van.
Czigány Lajos képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 1 napirendi pont
szerepel. Mivel más napirendi javaslat nincs, aki egyetért így a napirendi ponttal,
kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el:

1.

Napirend

Előterjesztő

Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú,
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című pályázati kiírásra

Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati
kiírásra
Előadó: Juhász Gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: Korábban már Jegyző Úr tájékoztatott, hogy az ASP
rendszerhez csatlakozni kell a megadott határidőre. Lehetőség van egy pályázat benyújtására,
ami segítséget nyújtana a rendszer bevezetésére. Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson az
ASP rendszerről!
dr. Balogh László jegyző: Korábbakban is szó volt az ASP rendszerről. Az önkormányzati
működésben át kell térni az ASP rendszerre. A kisebb önkormányzatok idén január 1-től
ezekben a szakrendszerekben dolgoznak, míg a nagyobb önkormányzatok Lajosmizse és
Felsőlajos is 2018. január 1-én lesz köteles bevezetni a 8 szakrendszert.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
- iratkezelő rendszer,
- önkormányzati települési portál rendszer,
- az elektronikus ügyintézési portál rendszer,
- gazdálkodási rendszer,
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- ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- önkormányzati adó rendszer,
- ipar- és kereskedelmi rendszer,
- hagyatéki leltár rendszer.
Az önkormányzati adórendszernek 2017 októberétől ebben a rendszerben kell működnie. Ez
nem választható, jogszabályi kötelezettség. Pályázat került kiírásra, amely március 14-ig lehet
benyújtani. A Közös Hivatal jogosult Lajosmizse és Felsőlajos vonatkozásában benyújtani a
pályázatot és a lakosságszámot figyelembe véve a 3. kategóriába tartozik a Hivatal és
9 000 000 Ft-ot lehet pályázni. Érvényes pályázat esetén megkapja a Hivatal az támogatási
összeget. A pályázat kategóriánként maximálja az összegeket az alábbi táblázat szerint:
Tevékenység
Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
3. kategóriában
Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
2.160.000.Működésfejlesztés és szabályozási keretek
1.800.000.kialakítása (IT biztonsági szabályzat,
Iratkezelési szabályzat)
Önkormányzat elektronikus ügyintézése
1.440.000.Önkormányzati szakrendszerek
2.610.000.adatminőségének javítása, migrációja
Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás
270.000.Tesztelés, élesítés
450.000.Összes elszámolható költség maximum 2,5 %-a
Projektmenedzsment
Összes elszámolható költség maximum 0,5 %-a
Nyilvánosság biztosítása
Összesen
9.000.000.Nem átcsoportosítható az egyes sorok között a pénz. Szükséges a szabályzatok kidolgozása,
de a mi szabályzataink megfelelőek és csak ehhez a rendszerhez kell igazítani. Pályázunk rá
és igénybe vesszük a segítségüket. Az e-ügyintézés kötelező önkormányzati feladat, amit
2018. január 1-én be kell vezetni. Az adómodult 2017 októberében be kell vezetni. A
migráció a most meglévő operációsrendszerből a szakrendszerekben az adatok átvitelét,
tisztítását jelenti. Az új szakrendszereknek megfelelő formátum előállítását is támogatják. Ezt
is megpályázzuk, segítséget adnak, de a kollegák részére nagy feladat lesz. Az adó esetében a
Kincstár irányításával már pár hónapja komoly adattisztításokat végeznek a kollegák, ami
jelentős többletmunkát jelent. Minden új lesz. A kisebb önkormányzatoknál a gazdálkodási
rendszerben elindult az új szakrendszer, de még csak tesztüzem módban dolgoznak,
bizonytalan a működése. 2018. 01.01-ig remélhetőleg kialakul a gyakorlat a rendszerben.
Kevés információ áll a rendelkezésünkre. Tárgyiasult formában megjelennek az eszközök,
ügyelni kell az arányos elosztására. A többi pályázati soron mind a két önkormányzat
részesül. Elkezdődtek az ajánlatkérések. Csak olyan eszközök kerülnek beszerzése, amire
szükség van. A monitornak 24° kell lenni, kártyaolvasókat kell beszerezni. Az ASP
rendszernek van egy központi szervergépe, amire az összes önkormányzat rácsatlakozik az
interneten keresztül. Az összes adatállomány egy központi szervergépen működik, és január
1-ig kialakul a helyes működési rendszer. Jogszabályi kötelezettség az ASP rendszerre történő
átállás. Bizonyos munkaköröket megnehezíti. A havi, éves adóbevallások egyszerűbbek
lesznek, mivel automatikusan generálja a rendszer az adatokat.
Juhász Gyula polgármester: A költségvetésünkben 1 000 000 Ft-ot különítettünk el
eszközbeszerzésre.
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dr. Balogh László jegyző: Az összeg remélhetőleg elegendő lesz az eszközbeszerzésre, kevés
információ áll a rendelkezésünkre. A központi szervergép miatt fontos a védelem. Szigorú
beléptetési rendszer lesz és az új típusú személyi igazolvánnyal lehet majd belépni a
rendszerbe. Külön előterjesztés tárgya lesz az eszközök beszerzése.
Juhász Gyula polgármester: A pályázat benyújtási határideje március 14.
Dodonka Csaba vezető tanácsos: Homokmégy elsőkörös pályázó volt, támogató okirattal
rendelkeznek, és nem tudják, a mai napig milyen kártyaleolvasóra van szükség. Az elsőkörös
önkormányzatok sincsenek jobb helyzetben, mint mi.
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:
13/2017. (III. 06.) ÖH
Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű pályázati
felhívásra
Határozat
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös
hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP1.2.1-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.
2.) A projekt címe: „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való
csatlakozása”
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert – Lajosmizse város polgármesterével együttműködve - a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására,
sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2017. március 06.
Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést 13.35 órakor
lezárom.
kmf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző
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