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Tisztelt Képviselő - testület!  

 

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat 2017. év elejétől 

csatlakozott az ASP gazdálkodási és adó szakrendszerekhez, mellyel összefüggésben közel 8 

millió Ft EU-s pályázati forrást is igénybe vehetett a pályázatot benyújtó 

gesztorönkormányzat, azaz Nemesvámos Község Önkormányzata. (Közös önkormányzati 

hivatalok esetén a székhelyet adó önkormányzat adhatta be a pályázatát, bár a közös 

önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok külön-külön csatlakoztak az ASP 

rendszerhez.) 

    

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívásra benyújtott támogatási kérelem pozitív 

elbírálását követően beszerzésre kerültek a szükséges eszközök, melyek az adó és a 

gazdálkodás szakrendszerekhez történő csatlakozást segítették elő. Az ún.. adat-migrálásokra 

nem külső vállalkozó által került sor, így a megítélt pályázati forrásból még fel nem használt  

részösszeg vonatkozásában a Miniszterelnökség állásfoglalására várunk, hogy az 

felhasználható-e a további szakrendszeri csatlakozásokhoz kapcsolódó kiadásokra.  

 

2018. január 1-jétől  csatlakozni kell az iratkezelés, a hagyatéki leltár, a vagyonkataszter, az 

ipar és kereskedelem szakrendszerekhez és elindul az elektronikus ügyintézés is.  

 

Az iratkezelés szakrendszer vonatkozásában újabb 9 db kártyaolvasó beszerzésére van 

szükség, mely bruttó 286.893 Ft kiadással jár. Szükség van még 7 db munkaállomás ún. SSD-

vel történő bővítésére az optimális használat érdekében, ennek költsége bruttó 307.798 Ft a 

Hoffmann és Társa Kft. árajánlata szerint.  

 

2018. év elejétől a vagyonkataszter szakrendszeri csatlakozás érdekében az adatállomány 

migrálását el kell végeztetni. Az E-Szoftverfejlesztő Kft. kezeli a jelenlegi vagyonkataszteri 

programot és a benne lévő adatállományt. Tanúsítvánnyal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy 

elvégezheti a migrálási feladatokat, melynek költsége bruttó 769.999 Ft, mely tartalmazza a 

veszprémfajszi önkormányzat adatállománya migrálási kiadásait is. 84,5 %, azaz 650.649 Ft a 

nemesvámosi önkormányzatot, a fennmaradó 15,5 %, azaz 119.350 Ft pedig a veszprémfajszi 

önkormányzatot érinti. Mivel még nincs válasz a kiadások esetleges pályázati forrásból 

történő finanszírozásával összefüggésben, ezért egyenlőre javasolt megelőlegezni ezen 

lehetőséget, így a tavaly benyújtott pályázatban gesztor önkormányzat azaz Nemesvámos 

Község Önkormányzata kötne szerződést a szolgáltatásra. Ha mégsem finanszírozható 

támogatásból a szolgáltatás, akkor a költségek a két önkormányzat között megoszlanak majd 

saját forrás terhére.  

 

Indítványozom a határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalát.  

 

Nemesvámos, 2017. november 2.  

 

 

 

                                                                                            Nagy Krisztina 

                                                                                                   jegyző 

 



1. számú határozati javaslat:  

 

    /2017. (XI. 7.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP irat szakrendszerhez  

(iktatás) 2018. január 1 napjával történő csatlakozási kötelezettség teljesítése érdekében 9 db 

kártyaolvasó beszerzését jóváhagyja 225.900 Ft + ÁFA beszerzési áron a Hoffmann és Társa 

Kft.-től (8200 Veszprém, Sáfrány u. 10/B.) a Kft. árajánlata alapján.  

 

Amennyiben lehetőség lesz rá, akkor a tavaly pályázatot benyújtó a Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatalt létrehozó székhelyet adó Nemesvámos Község Önkormányzata, mint 

gesztorönkormányzat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció 

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhíváshoz kapcsolódó 

2016. évi pályázata keretében biztosított – még rendelkezésre álló - támogatási forrást 

felhasználja ezen beszerzés kiadásaira.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. november 8.  
Felelős:    Nagy Krisztina jegyző    

 

 

 

2. számú határozati javaslat:  

 

 

    /2017. (XI. 7.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP szakrendszereihez  

történő csatlakozási kötelezettség teljesítése érdekében 7 db munkaállomás ún. SSD-vel 

történő fejlesztését jóváhagyja, mely 242.361 Ft + ÁFA kiadással jár a Hoffmann és Társa 

Kft.-től (8200 Veszprém, Sáfrány u. 10/B.) a Kft. árajánlata alapján.  

 

Amennyiben lehetőség lesz rá, akkor a tavaly pályázatot benyújtó a Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatalt létrehozó székhelyet adó Nemesvámos Község Önkormányzata, mint 

gesztorönkormányzat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció 

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhíváshoz kapcsolódó 

2016. évi pályázata keretében biztosított – még rendelkezésre álló - támogatási forrást 

felhasználja ezen fejlesztés kiadásaira.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. november 8.  
Felelős:    Nagy Krisztina jegyző    

 

  



 

3. számú határozati javaslat:  

 

    /2017. (XI. 7.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP vagyonkataszter 

szakrendszerhez 2018. január 1. napjával történő csatlakozási kötelezettség teljesítése 

érdekében az adattisztítási és migrálási feladatok ellátásával az E-Szoftverfejlesztő Kft. (4964 

Fülesd, Fő u. 25., adószáma: 13913342-2-15) megbízását jóváhagyja bruttó 769.999 Ft 

vállalkozási díj ellenében a Kft. árajánlata alapján, mely tartalmazza a veszprémfajszi és a 

nemesvámosi  adatállomány adattisztítási és migrálási kiadásait is. 

 

Amennyiben lehetőség lesz rá, akkor az önkormányzatot is képviselő Nemesvámos Község 

Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhíváshoz kapcsolódó 2016. 

évi pályázata keretében biztosított – még rendelkezésre álló - támogatási forrást felhasználja 

ezen szolgáltatás kiadásaira.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. november 30.  
Felelős:    Nagy Krisztina jegyző    

  

  

 


