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

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának
kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
belső szabályzások megalkotása, a szükséges
önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban
részt vevő ügyintézők felkészítése.

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása,
az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és szükség esetén történő
módosítása, az elektronikus ügyintézésre irányuló jogszabályi
kötelezettséggel való összhang megteremtése céljából, továbbá a
folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

3.1.2.1. Kötelezően
megvalósítandó,
önállóan nem
támogatható
tevékenységek
1.

Szakmai
tevékenységek

1.3
Önkormányzatok
elektronikus
ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek
kialakítása
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3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások

Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás
rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus
ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a
vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon megjelölt
módon, amennyiben a lakosság lélekszáma a 3000 főt
meghaladja.

Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez
és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az
állampolgárok és a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon
megjelölt módon, amennyiben a lakosság lélekszáma a 3000 főt
meghaladja.

Önkormányzati feladatok:

Önkormányzati feladatok:



1.3
Önkormányzatok
elektronikus
ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek
kialakítása

bevezetett helyi adók, átengedett központi adók
bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő
útmutató elkészítése, honlapon való közzététele,
Önkormányzati Hivatali Portálrendszerben az
űrlapok publikálása,



vállalkozók és számviteli szolgáltatók körében az
online
bevalláskitöltő
rendszer
ismertetése,
szükség esetén bemutatása/oktatása



az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti
önkormányzati rendelet megalkotása.

Kötelezően elvégzendő
kategóriától függően).

tevékenység

(támogatási

bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallására
szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészítése, honlapon
való közzététele, Önkormányzati Hivatali Portálrendszerben az
űrlapok publikálása,



vállalkozók és számviteli
bevalláskitöltő
rendszer
bemutatása/oktatása



az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és esetleges
módosítása

szolgáltatók körében az online
ismertetése,
szükség
esetén

Kötelezően elvégzendő tevékenység (támogatási
függően).

kategóriától

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:
5.6. Az
elszámolhatóság
további feltételei



Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében
összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: történik a megvalósítás során az elszámolás:
−

−
−

személyi jellegű költségek összesítője
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személyi jellegű költségek összesítője
utazási költségek összesítője

4. számú melléklet
2. táblázat –
Rendeletek,
utasítások,
határozatok
Segédletek
dokumentumok:



137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési
szolgáltatások
nyújtására
felhasználható
elektronikus
aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről



24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek
szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

−

−

Utazási költséghez kapcsolódó elszámolási sablon

Szociális hozzájárulási adó (27%)

Szociális hozzájárulási adó (22%)

Segédletek
dokumentumok:
Személyi
jellegű
költségösszesítő
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