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Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 

KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01252 
 

 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 

Azonosítószám: KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01252 

Támogatási összeg: 9.000.000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A projekt célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése, az 

önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával. 

A projekt során megvalósult a 22 db kártyaolvasó beszerzése és a 8 db új számítógépet tartalmazó 

munkaállomás kialakítása. Ezen kívül külső szakértők és a polgármesteri hivatal munkatársai 

elvégezték a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítását, az elektronikus ügyintézéséhez 

kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, az 

adatok migrációját. Ezzel párhuzamosan megtörtént a rendszer folyamatos tesztelése, hogy a 

megadott határidőre élesíteni lehessen a rendszert. A rendszerhez alkalmazkodva felülvizsgálatra 

került az Egyedi Iratkezelési Szabályzat és az Informatikai Biztonsági Szabályzat. Továbbá 

felülvizsgálatra került a Közszolgálati és személyi adatvédelmi valamint adatbiztonsági szabályzatot. 

Az ASP rendszert használó dolgozók részére szakrendszeri képzések történtek (e-learning, nagytermi 

oktatás, kiscsoportos géptermi gyakorlati képzés) a Magyar Államkincstár szervezésében. 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2017. február 23. Képviselő-testületi határozat a pályázat 

benyújtásáról 

25/2017. (II. 23.) 

2017. március 30. Pályázat benyújtása   

2017. április 12. Támogatói döntés  

2017. május 26. Támogatói okirat kiadása  

2018. május 28. 8 db új számítógépet tartalmazó munkaállomás 

beszerzése 

 

 Benyújtásra került az 1. számú időközi kifizetési 

kérelem 

A 272/2014 Korm. rendeletben 

foglalt szabályoknak megfelelően 

1 db időközi kifizetési igény 

került benyújtásra az előleg 

igénylését követő 12 hónapon 

belül 

 Benyújtásra került az 1. számú módosítási igény A projekt fizikai befejezése a 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet változása miatt 
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2018.06.30-ról 2019.06.30-ra 

tolódott ki, valamint belső 

költségátcsoportosítás történt az 

eszközbeszerzések között. 

2018.szeptember 19. Kártyaolvasók beszerzése  

2018. október 18. Beszerzésre került az elektronikus ügyintézéséhez 

kapcsolódó feltételek kialakítása tevékenység 

 

2018. október 18. Beszerzésre került az önkormányzati 

szakrendszerek adatminőségének javítása, az 

adatok migrációja, tesztelés, élesítés tevékenység 

 

2018. december.13. Megkötésre került a Magyar Államkincstárral az 

ASP szolgáltatási szerződés 

MÁK  (térítésmentes) 1/184-

104/2018 

2018. december 14. Közszolgálati és személyi adatvédelmi valamint 

adatbiztonsági szabályzatok felülvizsgálata 

 

2018. december 14. Projektmenedzsment szerződések megkötése – 1 

fő projektmenedzser 

 

2019. január 15. Kötelező nyilvánosság feladatainak megrendelése  

2019. március 5. A 2018. júniusban benyújtott 1. számú időközi 

kifizetési kérelemhez kapcsolódóan hiánypótlás 

érkezett. 

A hiánypótlás egyik pontja előírja 

módosítási igény benyújtását is. 

2019. március 22. Az 1. számú időközi kifizetési kérelemhez 

kapcsolódó hiánypótlás benyújtásra került 

 

2019. április 3. A hiánypótlásban előírt módosítási igény 

benyújtásra került. 

 

2019. május 20. Informatikai Biztonsági Szabályzat készítése  

2019. június 25. A módosítási igény az IH által elfogadásra került  

2019. június 30. Megtörtént a projekt fizikai zárása  

2019. augusztus 30. A záró szakmai beszámoló és a záró kifizetési 

igénylés (záró elszámolás) benyújtásra került. 

 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-

kötés 

időpontja 

Bruttó 

szerződött 

összeg (Ft) 

Teljesítési 

határidő 

Megjegyzés (teljesítés 

részben/egészben) 

8 db új számítógépet 

tartalmazó munkaállomás 

beszerzése 

2018. május 

28. 
1.990.400 2018.05.31. Teljesítve 100% 

Kártyaolvasók beszerzése 
2018.szeptemb

er 19. 
465.734 2018.09.24. Teljesítve 100% 

Elektronikus 

ügyintézéséhez kapcsolódó 

feltételek kialakítása 

2018. október 

18. 

1.440.000 

870.000 

870.000 

2019.06.30. Teljesítve 100% 

Önkormányzati 

szakrendszerek 

adatminőségének javítása, 

az adatok migrációja, 

tesztelés, élesítés 

2018. október 

18. 

774.700 

101.600 
2019.06.30. Teljesítve 100% 
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Közszolgálati és személyi 

adatvédelmi valamint 

adatbiztonsági 

szabályzatok felülvizsgálata 

2018. 

december 14. 

736.000 

183.000 
2019.05.20. Teljesítve 100% 

Projektmenedzsment 

feladatok ellátása 
2018.12.14. 188.292 2019.06.30. Teljesítve 100% 

Kötelező nyilvánosság 

biztosítása 

2019. január 

15. 
44.450 2019.06.30. Teljesítve 100% 

Informatikai Biztonsági 

Szabályzat készítése 

2019. május 

20. 
685.800 2019.06.20. Teljesítve 100% 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 

Tekintettel arra. hogy a projekt fizikai zárása 2019.június 30-án megtörtént, a záró szakmai 

beszámoló és a záró kifizetési igénylés (záró elszámolás) benyújtásra került 2019. augusztus 30-án, 

így további szakmai feladatok nem merülnek fel. A záró ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztrációs 

teendők jelentenek további feladatot. A pályázati felhívás 3.8 pontja alapján a pályázat esetében 

fenntartási kötelezettség nem releváns. 

 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019. szept.- dec. Ellenőrzés – projekt megvalósítása – IH által  

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

Tekintettel arra. hogy a projekt fizikai zárása 2019.június 30-án megtörtént, a záró szakmai 

beszámoló és a záró kifizetési igénylés (záró elszámolás) benyújtásra került 2019. augusztus 30-án, 

így további pénzügyi kiadások várhatóan nem merülnek fel. 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 

Nem releváns, mivel a projekt fizikai zárása 2019.június 30-án megtörtént. A pályázati felhívás 3.8 

pontja alapján a pályázat esetében fenntartási kötelezettség nem releváns. 

 

Készítette: Nagy Árpád, pályázati referens 


