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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2017. februáľ 02.

.. sz. napirend

Táľgy: Javaslat az tinkormányzatiASP rendszeľľel kapcsolatos döntések meghozatalára

A

napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határoz.at e|fogadásáthoz egyszerű szavazattöbbség
sziikséges.

EroxÉszÍľosZERvEZETI pcysÉc:JpcyzolKeslNEľ
KÉszÍrprrn:oR. BarLł Keľłrľľ.FÁSIÁN MÁRľł

tt!-ĺ.1.@

PÉľzÜcyIFEDEZETET lcÉľyBl.ilĺBIr,ĺ
Ic]hDrBL,lcezoLÁs:

o

Ä

,

JoclxoľľnoI.l:
BnľľnĺBszľÉsRE
ALKALMAS
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EmbeľĺEľőfoľľás Bizottság

véleményezi

Határ ozati jav as|at a bizottság sz'ámár
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A Városgazdálkodási és Pénzii8yi BizottságlEmbeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselőtestületlrek az előterjes ztés megfźrgya|ásźú.
Tisztelt Képvise|ő.testület!

I.

Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

Az önkoľmányzati ASP

rendszerrőI szóló 257/20|6. (uII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban:
koľmányrendelet) kĺitelezővé teszi az önkoľmányzatok számára az ASP (Application Seľvice
Provider, magyarul: tĺívolia|ka|mazás-szolgáltatĺás) valamennyi szakrendszeréhez történő
csatlakozást 20 1 8. j anu ár l -ig bezőrő|ag.

Az önkoľm őnyzati ASP rendszer szakrendszerei

:

a. iľatkezelő rendszer,
b. önkormányzati települési portál rendszero
c. az elektľonikus ügyintézési poľtĺál ľendszero ideéľtveaz elektronikus Íĺrlap-

szolgáltatást,
d. gazdáikodási rendszeľ,
e. ingatlan vagyon-kataszter ľendszeľ,
f. önkoľmá ny zati adórendszer,
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g. ipar- és kereskedelmi rendszer,
h. hagyatéki leltár rendszer.

A

A

b. pont által meghatározott rendszer kivételéve|a jogszabátly szerint a csatlakozás kötelező.

kormányľendelet 6. $-a értelmében a csatlakozás töľténhet ún. ľendszercsatlakozäs vagy
interfészes csatlakozís útján. A csatlakozás módja elsődlegesen ľendszercsatlakozás, azonban az
e.k(izigazgatźsélt felelős miniszternek a koľmányľendelet 13. $ (2) bekezdésében szabáiyozott
egyedi hozzźĄáru|źtsainteľfészescsatlakozásra is ad lehetőséget.

A rendszercsatlakozás

a Magyar ÁIlamkincstár áltta| működtetett keretrendszer és szakrendszerek
k<izvetlen igénybevételét(teljes adatmigrációt és a meglévő rendszeľek leállását követően), míg
az interftszes csatlakozás az onkormanyzat által jelenleg is miĺködtetett szakrendszerek
továbbvitele mellett, a jogszabáiyokba1l meghatátozott adatok automatizá|t módon, elektronikus
úton történő átadását jelenti a Magyar Allamkincstát részére.

A

bekezdése értelmében a csatlakozĺást mege|őzően az
onkoľmányzatnak a Kincstĺárľal szo|gáitatási szeľződést kell kötnie.
kormányrendelet

7. $ (1)

A

csatlakozás mődjátol fiiggetlenül az onkormáĺnyzatrészérő| költségek meľülnek fel, amelyek
várható összege, továbbá . az e.közigazgatásélt felelős miniszter döntésének fiiggvényében . az
interfészek kiépítésénekköltsége kiilön előterjesztés keretében kerĹil beterjesztésľe a Képviselőtestiilet részére.
Rendszercsat|akozás esetében a kiĺltségekközött többek köztitt az adatrĺigtálciónak, a mÍĺködési.
és szabá|yozási keretek kialakítĺásának, valamint az onkormányzat által használt egyéb, nem
csatlakozó rendszerekbo| a gazdátlkodási szakľendszeľbe történő interfrszes adatáwitelnek a
költségei jelennek meg, melyek egy részéreközponti páůyá-z:ati forrás áll rendelkezésre (9 millió
Forintig).

Az

interfészes csatlakozás kiépítéséhez
sztikséges fejlesztések költségei az onkoľmányzatot
terhelik.

A

Hivatal munkatársai a fenti lehetőségeket megvizsgállt.ák és megállapítotĺák, hogy az
interÍészes csatlakozás lenne kedvező az onkoľmányzat száĺmára, tekintettel arra, hogy egyes
programok jelentős mértékű fejlesztésen estek keľesztü| az elmúlt időszakban, annak érdekében,
hogy azok a tiiľvényekben és ľendeletekben meghatĺíroz.ott szabáiyozásnak megfeleljenek,
továbbá illeszkedjenek a belső szabályozősok szerinti fe|adate||áúźtsokhoz, ezen túlmenően
jelentős mértékben hoz.zá$álru|janak a hatékony munkavégzéshez. Az AsP szakrendszereinek
közvetlen, azaz rcndszercsatlakozással töľténő a fent leíľtelőnyök elvesztésétés jelentős

(személyi és targyi) költségniivekedést eredményezhet mindamellett, hogy

a

ľendszercsat|akozáshoz szĺikségesfeltételek megteremtéséhez elengedhetetlenek az infoľmatikai
fejlesztések és a teljes áttáů|ás lebonyolíťása _ a jelenlegi feladatok folyamatos, zavarta|an e||áúása
mellętt - kockĺázatos.

A fent

leírüaktól eltéľően azadő szakrendszertekintetébena257l20l6. CWII.31.) Koľm. rendelet
éľtelmébenakkor is kötelező a rendszercsatlakozás, ha az egyéb szakrendszerek esetében
interfészes csatlakozĺĺssaltöľténik megazadatok átadásaazadattárhántészére.
Mindezek alapjána Józsefuárosi onkormányzat esetében az ASP-hezvaló rendszercsatlakozást az adőíjgyi szakrendszeľt kivételével - a Hivatal álláspontja szeľint rendkívĹil aggályos, ezért az
interftsz útján tiiľténocsatlakozáls a javasolt.

II.

A beteľjesztés indoka

A koľmányrendelet a

13. $ (2) bekezdésében foglaltak a|apján az interfészes csatlakozáshoz az e-

közigazgatźlséľt felelős miniszter egyedi hozzőjőru|ása szĺikséges. A felelős miniszter döntésének
fiiggvényében a rendszeľcsatlakozáshoz való költségek biztosíuása érdekében pá|yáaat benyujtrása
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szükséges a ropop-l.2.1.-vEKoP-l6 azonosító számű ,,Csatlakozási konstľukció az

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséheť,elnevezésű pá|yazati felhívásra.

ilI.

A döntés célja' pénziigyi hatása

A koľmányrendelet értelmében inteľfészescsatlakozás esetén a költségeket az onkormányzatsajáú
foľľásából szĹikséges biĺosítaniaz e.közigazgatáséĺt felelős döntésének és fejlesztési
javaslatainak fiiggvényében. Rendszercsatlakozás esetén az e|ozőekben feltiintetett páůyźzat
benyujtĺásával maximálisan 9 millió Forint tźtmogatási összeg nyeľhető el.

Iv.

Jogszabályĺktirnyezet

Az önkoľmányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (uIL 31.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az
önkoľmányzatok szźtmálraaz ASP valamennyi szakrendszeréhez történő csatlakozást 2018. január
l-ig bezárőlag. A Képviselő-testiilet döntése Magyarorszőg he|yi önkormányzataiľól sző|ő 20II.
évi CLXXXIX. törvény 41. $ (3) bekezdésénalapul.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat
A Képviselő.testĺilet úgy dtint' hogy
1. az

a)
b)
c)
d)
e)
Đ
g)

önkormányzatiASP

ľendszeľhez csatlakozikaz alábbi szakrendszereket érintően:
hatkeze|ő rendszeľ,
az elektľonikus iigyintézésiportríl rendszer, ideéľtve az elekhonikus űrlap-szo|gáitatást,
gazdá|kodási ľendszer,
ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
önkoľmányzati adórendszer,
ipar. és kereskedelmi rendszer,
hagyatéki leltáľ rendszer.

Hatźndő : 20|7 . február 2.
Felelős: Polgáľmesteľ

2, az

önkoľmányzati adó szakrendszer vonatkozásában ľendszercsatlakozással
önkormányzati AsP rendszerhez csatlakozni.

kíván az

Hatźndő : 2017 . február 2.
Felelős: Polgáľmester

3. az iratkezelő rendszer, az elektronikus iigyintézési portźll ľendszeľ, ideértve az elekhonikus
űrlap-szolgá|tatást, a gazdá|kodási rendszer, az ingatlan vagyon-k'ataszter rendszeľ, az ipar- és
kereskedelmi ľendszer és hagyatéki feltĺár rendszeľ vonatkozásában interfészes csatlakozással
kíván az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozni, az ehhez sziikséges hozzáĄźm|áts iľánt
kérelmet nyujt be az e-közigazgatźsélt felelős miniszterhez. Felkéri a polgáľmesteľt a kérelem
benyújtĺására.

Határidő: 2017 . februőr 2.
Felelős: Polgáľmesteľ
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4. felkéľia Polgáľmesteľt, hogy az e-közigazgatáséĺt felelős miniszteľ döntésének fiiggvényében
nyújtson be e|őteľjesztést a Képviselő-testiiletnek az interfész(ek) fejlesztési, vagy az ASP
rendszercsat|akozás informatikai költségei fedezetének biaosítĺása érdekében.
Határidő: aze-k?Szigazgatĺísértfelelős miniszter döntésének kézhez-,ĺételétőlszámított 30 nap
Felelős: Polgáľmester

A

dłintésvégľehajtásĺtvégző, szervezeti egységek: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási
Ugyosztály' Hatóságĺ Uryosztály, J qyző Kabinet
Budapest, 20|7 . január f3.

Töľvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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