Módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

A felhívás
indokoltsága

A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének
igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési
forrásfelhasználás
követelménye
vetette
fel
az
önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak
2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és
szükségességét.

A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális
beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye
vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak
2018,
illetve
egyes esetekben
2019-ig
történő
országos
kiterjesztésének igényét és szükségességét.

Előzmények

Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati
ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került
egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló
kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy
részének
önkéntes
csatlakozása
és
a
feladattámogatáshoz
szükséges
fejlesztések
megvalósításának első szakasza uniós támogatással
történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az
EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a
KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében.

Az ASP technológia alkalmazására, illetve az önkormányzati ASP
központhoz történő önkéntes csatlakozásra már sor került egyes
önkormányzatok esetében a 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján.
Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a
feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első
szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban,
egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében.

Előzmények

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a
technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy,
hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás (a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – a
továbbiakban: Mötv. – 114. §-ának módosítása és az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet) ennek a
technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már
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Jogszabályi háttér

Felhívás célja

Elvárt eredmények

számára a csatlakozást.

kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.

A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló
2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. §
módosításával.

A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény
teremtette meg a Mötv. 114. §-ának módosításával.

Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat
csatlakozása
a
Kincstár
által
biztosított
adó
szakrendszerhez ez esetben is kötelező.

Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása
a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező a
rendeletben foglalt ütemezés szerint, kivéve a helyi adókról szóló
1990.évi C. törvény 44.§ (2) bekezdésében felmentést kapott
önkormányzatok esetében, akiknek legkésőbb 2021. január 1-ig kell
csatlakozni az adó szakrendszerhez. Ezen időpontig a releváns
interfész specifikációban meghatározott adatokat szolgáltatja az
adattárház részére.



A
csatlakozási
feltételeknek
lebonyolított adatmigráció

Az
önkormányzati
eredménye
Elvárt eredmények



ASP

országos

megfelelően

kiterjesztés

Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított
szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított
joghatályos állapota javítja az önkormányzati
jogalkalmazás minőségét.



A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció
(adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés)

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye


Az
önkormányzati
ASP
központ
keretében
biztosított
szakrendszerek
folyamatos,
központilag
biztosított
jogszabálykövetése javítja az önkormányzati jogalkalmazás
minőségét.

1.2 A rendelkezésre
álló forrás

Jelen Felhívás országos hatáskörű.

Jelen Felhívás országos hatókörű.

3.1.2.1
Kötelezően
megvalósítandó,

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén,

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás, illetve interfészes
csatlakozás esetén, azzal összefüggésben az önkormányzat oldalán
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önállóan
nem
támogatható
tevékenységek
1.
Szakmai
tevékenységek
1.2 Működésfejlesztés
és
szabályozási
keretek kialakítása

azzal összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő
folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés)
feladatok
végrehajtása,
szabályozási
háttér
megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése
a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése
a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy informatikai
biztonsági területen.


3.1.2.1
Kötelezően
megvalósítandó,
önállóan
nem
támogatható
tevékenységek
1.
Szakmai
tevékenységek
1.4
Önkormányzati
szakrendszerek
adatminőségének
javítása, migrációja

3.3 Nem támogatható
tevékenységek



adattisztítás:

A

rendszer

hatékony

működése

felmerülő
folyamatszervezési,
szabályozási
(igazgatásszervezés)
feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti,
ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges
módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy
informatikai biztonsági területen.



adattisztítás:

A

rendszer

hatékony

működése

érdekében

a

érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a

migráció/adatbetöltés során felül kell vizsgálni a migrálásra, illetve

migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges

betöltésre kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el

tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy

kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő

azok adatminősége megfelelő legyen.

legyen.

adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az



adatmigráció/adatbetöltés:

A

csatlakozási folyamat során az

önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az

önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm.

ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell

rendeletnek

az adataikat.

interfészes csatlakozás esetén be kell tölteni azokat.

Az ASP Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja
értelmében
az
interfész
kiépítéséhez
szükséges
fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből
gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai
specifikációk alapján. Nem támogatható tevékenység az
önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozó által
üzemeltetett szakrendszer és az ASP adattárház között
az adatok automatizált módon, elektronikus úton történő
átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület kifejlesztése.
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megfelelően migrálniuk kell az adataikat,

illetve

Az ASP Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az
interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat
saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai
specifikációk alapján. Nem támogatható tevékenység az önkormányzat,
vagy az általa megbízott vállalkozó által üzemeltetett szakrendszer
interfész előállításhoz szükséges továbbfejlesztése, valamint a
szakrendszer és az ASP adattárház között az adatok automatizált
módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő leválogató és
deperszonalizációt végző program, valamint kapcsolódási felület
kifejlesztése.

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
javítása, migrációja

3.4.1.1 Műszaki
szakmai elvárások

és

A
támogatható
tevékenységekhez
kapcsolódó előírások

A migrációt ASP központ által, központilag meghatározott
módszertan alapján, központi támogatás segítségével kell
elvégezni, valamint elvárás, hogy olyan minőségű adatok
kerüljenek migrálásra, amelyek megfelelnek a beépített
ellenőrző rendszernek.

és

A
támogatható
tevékenységekhez
kapcsolódó előírások

szakrendszerek

adatminőségének

javítása,

A migrációt (adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés) ASP központ által,
központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás
segítségével kell elvégezni, valamint elvárás, hogy olyan minőségű
adatok kerüljenek migrálásra, valamint az adattárházba betöltésre ,
amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.
1.7 Tesztelés, élesítés

1.6 Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az
önkormányzatoknak belső erőforrásaik felhasználásával
tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra
kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.

3.4.1.1 Műszaki
szakmai elvárások

1.4 Önkormányzati
migrációja

Az
ASP
szolgáltatáshoz
történő
csatlakozás
során
az
önkormányzatoknak elsősorban belső erőforrásaik felhasználásával
tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő
szolgáltatásokat,
működésük
megfelelőségét,
valamint
az
adattárházba betöltött adatok helyességét.

Az alábbi műszaki, szakmai eredményeket legkésőbb
a projekt fizikai befejezésének időpontjáig kell
teljesíteni:

Az alábbi műszaki, szakmai eredményeket legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjáig kell teljesíteni:

Tesztelés, élesítés

Tesztelés, élesítés

Az adott önkormányzat által végrehajtott és sikeresen
lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, ennek
eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített
keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások, és
adatátadási folyamat.

Az adott önkormányzat által végrehajtott és sikeresen lezárt migrációs,
felhasználói/adatátadás tesztelések, ennek eredményeképpen működő,
az
ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri
szolgáltatások, és adatátadási folyamat.
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3.4.2
Mérföldkövek
tervezésével
kapcsolatos elvárások

3.5.2
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam

3.5.2
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam

3.7.1 Indikátorok

8. A Felhívás szakmai
mellékletei

A projekt megvalósítása során egy darab, záró mérföldkő
teljesítése szükséges, amelynek időpontja a projekt fizikai
befejezése, de legkésőbb 2018. június 30.

A projekt megvalósítása során egy darab, záró mérföldkő teljesítése
szükséges, amelynek időpontja a projekt fizikai befejezése, de
legkésőbb a 3.5.2. pontban meghatározott végső teljesítési
határidőnek megfelelően.
1.

2018. június 30.: valamennyi települési önkormányzat,
valamint
közös
önkormányzati
hivatalok
székhely
önkormányzata esetében, a 2. pontban meghatározott
kivétellel:

2.

2019. június 30.: az ASP Korm. rendelet 5. mellékletében
foglalt önkormányzat, valamint az interfésszel csatlakozó
önkormányzat esetében

2018. június 30.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60.
nap, de legkésőbb 2018. augusztus 29.

Célérték elérésének dátuma:
projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2018. június 30.

−

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai
befejezését követő 60. nap, de legkésőbb
1.

2018. június 30-i fizikai befejezési határidő tekintetében
2018. augusztus 29.

2.

2019. június 30-i fizikai befejezési határidő tekintetében
2019. augusztus 29.

Célérték elérésének dátuma:
projekt fizikai befejezése,
meghatározott határidőig

3.

5

de

legkésőbb

a

3.5.2.

sz. melléklet: Projektszintű likviditási terv sablon

pontban

8. A Felhívás szakmai
mellékletei
4. sz. melléklet
Vonatkozó
jogszabályok/közjogi
szervezetszabályozó
eszközök listája



339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet az Európai Unió
vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel
összefüggő,
a
2007–2013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020 programozási időszakban a
szennyvízelvezetési
és
-tisztítási,
a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról
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1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

