Iktatószám: IKT-2017-114-I1-00002662
TÁMOGATÓI OKIRAT
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint
Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján CSERÉPFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA , mint Kedvezményezett
Székhely: 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125
Azonosító szám ( törzs szám): 348748
Adószám: 15348740-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
54200049-10080302-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Csendes Péter - polgármester
2017.03.13. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „CSERÉPFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.
Értesítem, hogy a Támogató a „CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01042 azonosító számú támogatási
kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya „CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt
elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett 6 000 000 Ft, azaz hatmillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult,
melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.05.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.04.30.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.06.29.
A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le
nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 6 000 000 Ft, azaz hatmillió
forint.
A Támogatás intenzitása: 100 %
A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg
legfeljebb 100 %-a.
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Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.
Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból 1
6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak.
A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás
és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
Biztosítékadási kötelezettség
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő
valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt
záró beszámolójához csatolni.
Záró rendelkezések
A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a
módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános
Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az
Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
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A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a
Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy
az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton
megküldésre.
Kelt: Budapest, 2017. május 5.
Támogató
Dányi Gábor
Európai Uniós Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes
Államtitkár, az irányító hatóság
vezetője
Miniszterelnökség
Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei
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Támogatási kérelem azonosító száma: KÖ FO P -1 .2 .1 - VE KO P -1 6 -20 17 -0 10 42
Kedvezményezett: CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
1. me l lé k le t
A P ROJ E KT KÖ LTS É G VE TÉ SE

Tevékenység neve
Kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Szakmai Kötelezőe Kötelezőe
tevékenys
n előírt
n előírt
égekhez nyilvánoss nyilvánoss
kapcsolód
ág
ág
ó
biztosításá biztosításá
szolgáltatá
nak
nak
sok
költsége
költsége
költségei

23 622

6 378

30 000

1

30 000

30 000

100

Részletezés

A kötelező
tájékoztatás és
nyilvánosság
elemeinek
költsége a
hatályos KTK
2020-nak
megfelelően:
internetes honlap
készítése, vagy
meglévő honlap
esetén a
projekthez
kapcsolódó
tájékoztató oldal
létrehozása,
folyamatos
működtetése,
frissítése; a
beruházás
helyszínén 1 db
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

C típusú
projekttábla
elhelyezése;
kommunikációs
célra alkalmas
fotódokumentáci
ó készítése
illetve
TÉRKÉPTÉR
feltöltése a
projekthez
kapcsolódó
tartalommal
összesen 23.622
Ft+ÁFA
költséggel.
Projekt menedzsment

Projektme Projektme Projektme
nedzsmen nedzsmen nedzsmen
t költség t személyi t személyi
jellegű
jellegű
ráfordítása ráfordítása
imunkabér

118 110

0

118 110

1

118 110

118 110

100

A tevékenység
keretében
jelentős szakmai
tapasztalattal és
gyakorlattal
rendelkező
szakember
kollégák
bevonásával
kívánjuk
biztosítani a
projekt
zavartalan
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

megvalósítását,
a vállalt
határidők és
kötelezettségek
teljesítését. 1 fő
megfelelő
képzettséggel és
referenciával
rendelkező
projektmenedzse
r
munkaszerződés
es jogviszonyban
12 hónapon
keresztül. A
projektmenedzse
r munkabére
összesen
118.110 Ft+
31.890 Ft
járulék.
Projekt menedzsment

Projektme Projektme Projektme
nedzsmen nedzsmen nedzsmen
t költség t személyi t személyi
jellegű
jellegű
ráfordítása ráfordítása
ifoglalkozta
tást

31 890

0

31 890

1

31 890

31 890

100

A tevékenység
keretében
jelentős szakmai
tapasztalattal és
gyakorlattal
rendelkező
szakember
kollégák
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)
terhelő
adók,
járulékok

Tesztelés, élesítés

Szakmai
Egyéb
Szakértői
tevékenys szakértői
díjak
égekhez szolgáltatá

Részletezés

bevonásával
kívánjuk
biztosítani a
projekt
zavartalan
megvalósítását,
a vállalt
határidők és
kötelezettségek
teljesítését. 1 fő
megfelelő
képzettséggel és
referenciával
rendelkező
projektmenedzse
r
munkaszerződés
es jogviszonyban
12 hónapon
keresztül. A
projektmenedzse
r munkabére
összesen
118.110 Ft+
31.890 Ft
járulék.
188 976

51 024

240 000

1

240 000

240 000

100

A tevékenység
keretében az
ASP
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

kapcsolód s költségei
ó
szolgáltatá
sok
költségei

Működésfejlesztés és
szabályozási keretek

Szakmai
tevékenys

Egyéb
szakértői

Részletezés

szolgáltatáshoz
történő
csatlakozás
során tesztelni,
illetve ellenőrizni
szükséges a
kialakításra
kerülő
szolgáltatások
működését, a
migrált és átadott
adatokat. A
tesztelés és
élesítés
tevékenység
keretében
tesztforgatóköny
v, tesztesetek,
tesztelési
jegyzőkönyv
elkészítését
vállaljuk a
tevékenység
során. Költsége
188.976 Ft + áfa,
azaz bruttó
240.000 Ft.
Szakértő
díja

614 173

165 827

780 000

1

780 000

780 000

100

Működésfejleszt
és és
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Tevékenység neve
kialakítása

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

égekhez szolgáltatá
kapcsolód s költségei
ó
szolgáltatá
sok
költségei

Részletezés

szabályozási
keretek
kialakítása
A tevékenység
keretében az
ASP központhoz
történő
rendszercsatlako
zással
összefüggésben
az önkormányzat
oldalán felmerülő
folyamatszervez
ési, szabályozási
(igazgatásszerve
zés) feladatok
végrehajtása,
szabályozási
háttér
megteremtése,
szervezeti,
ügyviteli
változások
beépítése a
működési
rendbe, a
szükséges
módosítások
elvégzése a helyi
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

szabályzatokon
(pl. ügyviteli vagy
informatikai
biztonsági
területen)
feladatokat
szükséges
elvégezni. A
tevékenység
keretében a
folyamat
átalakítási
feladatok
felmérése,
szabályzatok
áttekintése,
módosítása,
szükség esetén
kialakítása is
megvalósítandó
feladat.
Módosítandó
szabályzatok: IT biztonsági
szabályzat Iratkezelési
szabályzat gazdálkodási
szabályzat
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

Költsége
614.173 Ft + áfa,
azaz bruttó
780.000 Ft
Eszközbeszerzés

Önkormányzati
szakrendszerek
adatminőségének
javítása, migrációja

Beruházás Eszközbe
Monitor
hoz
szerzés alapkonfig
kapcsolód költségei
uráció
ó
költségek

26 663

Szakmai
Egyéb
Adatbázis 1 039 370
tevékenys szakértői felmérése
égekhez szolgáltatá
k és
kapcsolód s költségei tisztítás
ó
szakértői
szolgáltatá
szolgáltatá
sok
s költsége
költségei

7 199

33 862

9

280 630

1 320 000

1

304 758

304 758

1 320 000 1 320 000

100

9 db monitor
alapkonfiguráció
(LG 22M38A-B
21,5\" FHD (3év
gar)) beszerzése
26.663Ft + áfa
egységáron,
összesen bruttó
304.758Ft
értékben.

100

A tevékenység
keretében
önkormányzatun
k az alábbi
szakrendszerekh
ez kíván
csatlakozni,
melyek
tekintetében az
adatminőség
javítását és
migrációját
szükséges
elvégezni: -
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

iratkezelő
rendszer, - az
elektronikus
ügyintézési
portál rendszer,
ide értve az
elektronikus
űrlapszolgáltatást, gazdálkodási
rendszer, ingatlanvagyonkataszter
rendszer, önkormányzati
adó rendszer, hagyatéki leltár
rendszer. Az
adattisztítás
keretében a
rendszerek
hatékony
működésének
érdekében a
migráció során
felül kell
vizsgálni a
migrálásra kerülő
adatállományoka

13

Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

t és a szükséges
tisztításokat el
kell végezni
annak
érdekében, hogy
azok
adatminősége
megfelelő
legyen. Az
adattisztítás
során ki kell térni
a formai és
szintaktikai hibák
javítására és
lehetőség szerint
vizsgálni kell az
adatok
megfelelőségét,
hogy a
rendszerbe
validált
információk
kerüljenek. A
rendszerek
testreszabását,
paraméterezését
is szükséges
elvégezni. A
tevékenység
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

keretében, a
csatlakozási
folyamat során
az erre a célra
létrehozott
felületen meg
kell határozni a
hozzáférésre
jogosultak körét,
meg kell
határozni a
rendszer
indításához
szükséges indító
beállításokat,
azokat az
egyedi, az
önkormányzat
működésére
jellemző
paramétereket,
amelyek
szükségesek a
rendszer
működéséhez.
Az adatmigráció
során az
önkormányzat
korábbi
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Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

nyilvántartásaibó
l az ASP Korm.
rendeletnek
megfelelően
migrálni
szükséges a
meglévő
adatokat. Az
ASP szolgáltató
által
meghatározott
módszertan
alapján, központi
támogatás
segítségével
szükséges az
adatok betöltését
elvégezni az
informatikai
rendszerekbe, a
betöltés során
keletkező
esetleges
hibákat ki kell
javítani. Költsége
1.039.370 Ft +
áfa, azaz bruttó
1.320.000 Ft.
Oktatásokon történő

Szakmai

Képzéshe Képzésen

141 732

38 268

180 000

1

180 000

180 000

100

Képzésen
16

Tevékenység neve
részvételhez kapcsolódó
utazás

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

tevékenys
z
résztvevők
égekhez kapcsolód helyközi
kapcsolód
ó
utazási
ó
költségek költsége
szolgáltatá
sok
költségei

Részletezés

résztvevők
helyközi utazási
költsége A
tevékenység
keretében az
ASP központ
által szervezett,
az ASP
szolgáltatás
bevezetéséhez
kapcsolódó
oktatásokon való
részvételhez
szükséges
utazási költséget
kívánjuk
elszámolni. A
képzésen
résztvevő
önkormányzati
dolgozók aránya
(az ASP
szakrendszereke
t használó
munkatársak
körében) 100%.
Költsége
141.732 Ft + áfa,
azaz bruttó

17

Tevékenység neve

Költség
kategória

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)

Részletezés

180.000 Ft.
Eszközbeszerzés

Beruházás Eszközbe Kártyaolva
hoz
szerzés
só
kapcsolód költségei alapkonfig
ó
uráció
költségek

15 748

4 252

20 000

9

Eszközbeszerzés

Beruházás Eszközbe Munkaállo
hoz
szerzés mások MS
kapcsolód költségei Windows
ó
környezet
költségek
ben

216 767

58 527

275 294

9

Eszközbeszerzés

Beruházás Eszközbe Multifunkci
hoz
szerzés
ós,

265 824

71 772

337 596

1

180 000

180 000

2 477 646 2 477 646

337 596

337 596

100

9 db
kártyaolvasó
alapkonfiguráció
beszerzése
15.748Ft + áfa
egységáron,
összesen bruttó
180.000Ft
értékben

100

9 db
munkaállomás
MS Windows
környezetben
(Intel Core I3
memória 8 GB
HDD 1TB
Windows 10,
Office 2061
Home+Business
ML) beszerzése
216.767Ft + áfa
egységáron,
összesen bruttó
2.477.646Ft
értékben.

100

1 db
Multifunkciós,
18

Tevékenység neve

Költség
kategória
kapcsolód
ó
költségek

Összesen:

Nettó
Menny Elszámol Támogatá Támogatá
Nettó
Bruttó
Költségtí Megnevez
egységárr
iség
ható
si összeg
si
egységár
egységár
pus
és
a jutó
(db)
költség
százalék
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
(%)
költségei

nyomatké
szítő
alapkonfig
uráció 2.

Részletezés

nyomatkészítő
alapkonfiguráció
(Kyocera FS5235 MFP)
beszerzése
265.824Ft + áfa
egységáron,
összesen bruttó
337.596Ft
értékben.
6 000 000 6 000 000
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Támogatási kérelem azonosító száma: KÖ FOP - 1. 2. 1 -V E KOP - 16 -2 01 7 -01 04 2
Kedvezményezett: CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSATLAKOZÁSA

ASP

KÖZPONTHOZ

VALÓ

2 . me l lé k le t
A P ROJ E KT FO RR ÁS AI

Források

(Ft)

%

I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza
nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a
költségvetés végösszegével)

6 000 000

100,00%

Projekt elszámolható költsége

6 000 000

100,00%
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Támogatási kérelem azonosító száma: KÖ FO P -1 .2 .1 - VE KO P -1 6 -20 17 -0 10 42
Kedvezményezett: CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
3. me l lé k le t
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

1

2018.04.30.

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A támogatási szerződés aláírását
követően a projektet 2017.05.01-el
kívánjuk a terveink szerint
megkezdeni. Megvalósulnak az
alábbi tevékenységek: - Az ASP
központhoz történő csatlakozáshoz
szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtéséhez és a
hatékony működéséhez
elengedhetetlen, az ASP Korm.
rendeletben foglalt minimum
kritériumokat teljesítő eszközök és
szoftverek beszerzése üzembe
helyezéssel együtt (9 db PC
munkaállomás (Windows), 9 db
monitor alapkonfiguráció, 9 db
kártyaolvasó alapkonfiguráció, 1 db
multifunkciós, nyomatkészítő

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)
6 000 000

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke
Beszerzett,
üzembe helyezett
eszközök

Az önkormányzat
eszközállománya
jelentősen elavult,
frissítését, cseréjét
a szűkös anyagi
forrásaink nem
tették lehetővé. A
projekt keretében
érintett
munkaállomásoko
n, jelenleg a
legtöbb
számítógép és
kapcsolódó
periféria
működése instabil,
lassú, nem
támogatja a

19

Mértékegysége

DB
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Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

alapkonfiguráció) Működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása,
migrációja - az ASP központ által
szervezett, az ASP szolgáltatás
bevezetéséhez kapcsolódó
oktatásokon való részvétel Tesztelés, élesítés A projekt
megvalósítási szakaszában a
projektmenedzsment feladatok
ellátása folyamatos. A horizontális
követelmények teljesülnek. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra
vonatkozó kötelezettségek
megvalósulnak. A projekt fizikai
zárása is megtörténik. A
projektmenedzsment előkészíti és
benyújtja a projekt zárásához
szükséges dokumentumokat. A
projekt tervezett fizikai zárása:
2018.04.30.

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

hatékony
ügyintézés
megvalósítását. A
tevékenység
keretében az ASP
Korm. rendelet 2.
számú
mellékletében
foglalt
paraméterek
teljesítése/túlteljes
ítésével, az
önkormányzati
ASP rendszer
szakrendszereinek
használatához
szükséges
eszközök
beszerzését
valósítjuk meg. Az
eszközbeszerzés
keretében a
felhasználói
munkaállomások
(munkaállomás,
monitor, nyomtató)
kerülnek

22

Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

beszerzésre. A
projekt keretében
az ASP
központhoz
történő
csatlakozáshoz
szükséges
infrastrukturális
feltételek
megteremtéséhez
és a hatékony
működéséhez
elengedhetetlen,
az ASP Korm.
rendeletben foglalt
minimum
kritériumokat
teljesítő eszközök
és szoftverek
beszerzésére
kerül sor üzembe
helyezéssel
együtt: 9 db PC
munkaállomás
(Windows), 9 db
monitor
alapkonfiguráció, 1
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Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

db multifunkciós,
nyomatkészítő
alapkonfiguráció
1

2018.04.30.

A támogatási szerződés aláírását
követően a projektet 2017.05.01-el
kívánjuk a terveink szerint
megkezdeni. Megvalósulnak az
alábbi tevékenységek: - Az ASP
központhoz történő csatlakozáshoz
szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtéséhez és a
hatékony működéséhez
elengedhetetlen, az ASP Korm.
rendeletben foglalt minimum
kritériumokat teljesítő eszközök és
szoftverek beszerzése üzembe
helyezéssel együtt (9 db PC
munkaállomás (Windows), 9 db
monitor alapkonfiguráció, 9 db
kártyaolvasó alapkonfiguráció, 1 db
multifunkciós, nyomatkészítő
alapkonfiguráció) Működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása,
migrációja - az ASP központ által

6 000 000

Beszerzett,
Az önkormányzat
üzembe helyezett eszközállománya
kártyaolvasó
jelentősen elavult,
eszköz
frissítését, cseréjét
a szűkös anyagi
forrásaink nem
tették lehetővé. A
projekt keretében
érintett
munkaállomásoko
n, jelenleg a
legtöbb
számítógép és
kapcsolódó
periféria
működése instabil,
lassú, nem
támogatja a
hatékony
ügyintézés
megvalósítását. A
tevékenység
keretében az ASP
Korm. rendelet 2.

9

DB
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Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

szervezett, az ASP szolgáltatás
bevezetéséhez kapcsolódó
oktatásokon való részvétel Tesztelés, élesítés A projekt
megvalósítási szakaszában a
projektmenedzsment feladatok
ellátása folyamatos. A horizontális
követelmények teljesülnek. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra
vonatkozó kötelezettségek
megvalósulnak. A projekt fizikai
zárása is megtörténik. A
projektmenedzsment előkészíti és
benyújtja a projekt zárásához
szükséges dokumentumokat. A
projekt tervezett fizikai zárása:
2018.04.30.

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

számú
mellékletében
foglalt
paraméterek
teljesítése/túlteljes
ítésével, az
önkormányzati
ASP rendszer
szakrendszereinek
használatához
szükséges
eszközök
beszerzését
valósítjuk meg. Az
eszközbeszerzés
keretében 9 db
kártyaolvasó
alapkonfiguráció
kerül beszerzésre.
A projekt
keretében az ASP
központhoz
történő
csatlakozáshoz
szükséges
infrastrukturális
feltételek
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Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

megteremtéséhez
és a hatékony
működéséhez
elengedhetetlen,
az ASP Korm.
rendeletben foglalt
minimum
kritériumokat
teljesítő eszközök
és szoftverek
beszerzésére
kerül sor üzembe
helyezéssel
együtt. Az ASP
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
minden
munkaállomáshoz
beszerzésre kerül
1 db, az
elektronikus
személyi
igazolvány
olvasására
alkalmas
kártyaolvasó.
1

2018.04.30.

A támogatási szerződés aláírását

6 000 000

Megfelelő

A tevékenység

6

DB
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Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

követően a projektet 2017.05.01-el
kívánjuk a terveink szerint
megkezdeni. Megvalósulnak az
alábbi tevékenységek: - Az ASP
központhoz történő csatlakozáshoz
szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtéséhez és a
hatékony működéséhez
elengedhetetlen, az ASP Korm.
rendeletben foglalt minimum
kritériumokat teljesítő eszközök és
szoftverek beszerzése üzembe
helyezéssel együtt (9 db PC
munkaállomás (Windows), 9 db
monitor alapkonfiguráció, 9 db
kártyaolvasó alapkonfiguráció, 1 db
multifunkciós, nyomatkészítő
alapkonfiguráció) Működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása,
migrációja - az ASP központ által
szervezett, az ASP szolgáltatás
bevezetéséhez kapcsolódó
oktatásokon való részvétel Tesztelés, élesítés A projekt

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

minőségű,
keretében
átadható
önkormányzatunk
adatállomány,
az alábbi
sikeres
szakrendszerekhe
migráció/adatbetöl
z kíván
tés az egyes
csatlakozni,
szakrendszerek
melyek
tekintetében
tekintetében az
adatminőség
javítását és
migrációját
szükséges
elvégezni: iratkezelő
rendszer, - az
elektronikus
ügyintézési portál
rendszer, ide értve
az elektronikus
űrlap-szolgáltatást,
- gazdálkodási
rendszer, ingatlanvagyonkataszter
rendszer, önkormányzati
adó rendszer, -

27

Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

megvalósítási szakaszában a
projektmenedzsment feladatok
ellátása folyamatos. A horizontális
követelmények teljesülnek. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra
vonatkozó kötelezettségek
megvalósulnak. A projekt fizikai
zárása is megtörténik. A
projektmenedzsment előkészíti és
benyújtja a projekt zárásához
szükséges dokumentumokat. A
projekt tervezett fizikai zárása:
2018.04.30.

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

hagyatéki leltár
rendszer. Az
adattisztítás
keretében a
rendszerek
hatékony
működésének
érdekében a
migráció során
felül kell vizsgálni
a migrálásra
kerülő
adatállományokat
és a szükséges
tisztításokat el kell
végezni annak
érdekében, hogy
azok
adatminősége
megfelelő legyen.
Az adattisztítás
során ki kell térni a
formai és
szintaktikai hibák
javítására és
lehetőség szerint
vizsgálni kell az
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Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

adatok
megfelelőségét,
hogy a rendszerbe
validált
információk
kerüljenek. A
rendszerek
testreszabását,
paraméterezését
is szükséges
elvégezni. A
tevékenység
keretében, a
csatlakozási
folyamat során az
erre a célra
létrehozott
felületen meg kell
határozni a
hozzáférésre
jogosultak körét,
meg kell határozni
a rendszer
indításához
szükséges indító
beállításokat,
azokat az egyedi,
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ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

az önkormányzat
működésére
jellemző
paramétereket,
amelyek
szükségesek a
rendszer
működéséhez. Az
adatmigráció
során az
önkormányzat
korábbi
nyilvántartásaiból
az ASP Korm.
rendeletnek
megfelelően
migrálni
szükséges a
meglévő adatokat.
Az ASP szolgáltató
által
meghatározott
módszertan
alapján, központi
támogatás
segítségével
szükséges az
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ő
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Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

adatok betöltését
elvégezni az
informatikai
rendszerekbe, a
betöltés során
keletkező
esetleges hibákat
ki kell javítani.
1

2018.04.30.

A támogatási szerződés aláírását
követően a projektet 2017.05.01-el
kívánjuk a terveink szerint
megkezdeni. Megvalósulnak az
alábbi tevékenységek: - Az ASP
központhoz történő csatlakozáshoz
szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtéséhez és a
hatékony működéséhez
elengedhetetlen, az ASP Korm.
rendeletben foglalt minimum
kritériumokat teljesítő eszközök és
szoftverek beszerzése üzembe
helyezéssel együtt (9 db PC
munkaállomás (Windows), 9 db
monitor alapkonfiguráció, 9 db
kártyaolvasó alapkonfiguráció, 1 db
multifunkciós, nyomatkészítő
alapkonfiguráció) -

6 000 000

Módosított/új
szabályzatok és /
vagy
önkormányzati
rendeletek

A tevékenység
keretében az ASP
központhoz
történő
rendszercsatlakoz
ással
összefüggésben
az önkormányzat
oldalán felmerülő
folyamatszervezés
i, szabályozási
(igazgatásszervez
és) feladatok
végrehajtása,
szabályozási
háttér
megteremtése,
szervezeti,
ügyviteli

3
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ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

Működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása,
migrációja - az ASP központ által
szervezett, az ASP szolgáltatás
bevezetéséhez kapcsolódó
oktatásokon való részvétel Tesztelés, élesítés A projekt
megvalósítási szakaszában a
projektmenedzsment feladatok
ellátása folyamatos. A horizontális
követelmények teljesülnek. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra
vonatkozó kötelezettségek
megvalósulnak. A projekt fizikai
zárása is megtörténik. A
projektmenedzsment előkészíti és
benyújtja a projekt zárásához
szükséges dokumentumokat. A
projekt tervezett fizikai zárása:
2018.04.30.

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

változások
beépítése a
működési rendbe,
a szükséges
módosítások
elvégzése a helyi
szabályzatokon
(pl. ügyviteli vagy
informatikai
biztonsági
területen)
feladatokat
szükséges
elvégezni. A
tevékenység
keretében a
folyamat
átalakítási
feladatok
felmérése,
szabályzatok
áttekintése,
módosítása,
szükség esetén
kialakítása is
megvalósítandó
feladat.
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Mérföldkő
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tervezett
dátuma
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A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

Módosítandó
szabályzatok: - IT
biztonsági
szabályzat Iratkezelési
szabályzat –
Gazdálkodási
szabályzat
1

2018.04.30.

A támogatási szerződés aláírását
követően a projektet 2017.05.01-el
kívánjuk a terveink szerint
megkezdeni. Megvalósulnak az
alábbi tevékenységek: - Az ASP
központhoz történő csatlakozáshoz
szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtéséhez és a
hatékony működéséhez
elengedhetetlen, az ASP Korm.
rendeletben foglalt minimum
kritériumokat teljesítő eszközök és
szoftverek beszerzése üzembe
helyezéssel együtt (9 db PC
munkaállomás (Windows), 9 db
monitor alapkonfiguráció, 9 db
kártyaolvasó alapkonfiguráció, 1 db
multifunkciós, nyomatkészítő
alapkonfiguráció) -

6 000 000

Önkormányzat
A tevékenység
által letesztelt,
keretében
élesített
önkormányzatunk
keretrendszer és
az alábbi
szakrendszeri
szakrendszerekhe
csatlakozás,
z kíván
adatátadási
csatlakozni,
folyamat –
melyek
Rendszercsatlako
tekintetében az
zás esetén
adatminőség
javítását és
migrációját
szükséges
elvégezni: iratkezelő
rendszer, - az
elektronikus
ügyintézési portál
rendszer, ide értve

6
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Mérföldk
ő
sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

Működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása,
migrációja - az ASP központ által
szervezett, az ASP szolgáltatás
bevezetéséhez kapcsolódó
oktatásokon való részvétel Tesztelés, élesítés A projekt
megvalósítási szakaszában a
projektmenedzsment feladatok
ellátása folyamatos. A horizontális
követelmények teljesülnek. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra
vonatkozó kötelezettségek
megvalósulnak. A projekt fizikai
zárása is megtörténik. A
projektmenedzsment előkészíti és
benyújtja a projekt zárásához
szükséges dokumentumokat. A
projekt tervezett fizikai zárása:
2018.04.30.

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

az elektronikus
űrlap-szolgáltatást,
- gazdálkodási
rendszer, ingatlanvagyonkataszter
rendszer, önkormányzati
adó rendszer, hagyatéki leltár
rendszer. Az
adattisztítás
keretében a
rendszerek
hatékony
működésének
érdekében a
migráció során
felül kell vizsgálni
a migrálásra
kerülő
adatállományokat
és a szükséges
tisztításokat el kell
végezni annak
érdekében, hogy
azok
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Mérföldkő
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tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
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A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

adatminősége
megfelelő legyen.
Az adattisztítás
során ki kell térni a
formai és
szintaktikai hibák
javítására és
lehetőség szerint
vizsgálni kell az
adatok
megfelelőségét,
hogy a rendszerbe
validált
információk
kerüljenek. A
rendszerek
testreszabását,
paraméterezését
is szükséges
elvégezni. A
tevékenység
keretében, a
csatlakozási
folyamat során az
erre a célra
létrehozott
felületen meg kell
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Mérföldkő
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tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
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A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

határozni a
hozzáférésre
jogosultak körét,
meg kell határozni
a rendszer
indításához
szükséges indító
beállításokat,
azokat az egyedi,
az önkormányzat
működésére
jellemző
paramétereket,
amelyek
szükségesek a
rendszer
működéséhez. Az
adatmigráció
során az
önkormányzat
korábbi
nyilvántartásaiból
az ASP Korm.
rendeletnek
megfelelően
migrálni
szükséges a
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Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

meglévő adatokat.
Az ASP szolgáltató
által
meghatározott
módszertan
alapján, központi
támogatás
segítségével
szükséges az
adatok betöltését
elvégezni az
informatikai
rendszerekbe, a
betöltés során
keletkező
esetleges hibákat
ki kell javítani. Az
ASP
szolgáltatáshoz
történő
csatlakozás során
tesztelni, illetve
ellenőrizni
szükséges a
kialakításra kerülő
szolgáltatások
működését, a
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A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

migrált és átadott
adatokat. A
tesztelés és
élesítés
tevékenység
keretében
tesztforgatókönyv,
tesztesetek,
tesztelési
jegyzőkönyv
elkészítését
vállaljuk. Az
önkormányzat
elektronikus
ügyintézési
folyamatának
kialakítása a cél,
melyhez
szükséges az
elektronikus
ügyintézéshez
kapcsolódó belső
szabályzások
megalkotása, a
szükséges
önkormányzati
rendeletek
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Mérföldkő
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dátuma
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A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
Műszaki szakmai
kapcsolódó
Műszaki szakmai
eredmény
műszaki-szakmai eredmény leírása számszerűsíthető
eredmény
célértéke

Mértékegysége

elkészítése, a
folyamatban részt
vevő ügyintézők
felkészítése. A
felkészítése az
ASP központ által
szervezett, az ASP
szolgáltatás
bevezetéséhez
kapcsolódó
oktatásokon való
részvétellel valósul
meg. A képzésen
résztvevő
önkormányzati
dolgozók aránya
(az ASP
szakrendszereket
használó
munkatársak
körében) 100%.
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Monitoring mutató
megnevezése

Mértékegység

Szervezetfejlesztéssel
száma

érintett

szervezetek

Szervezetfejlesztéssel
száma

érintett

szervezetek

Darab
Darab

Bázisérték
dátuma

Bázisérték

2017.02.08.

0

Cél dátuma

Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

2018.04.30.

1

1

1
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Helység

Irányítószám

Közterület

Házszám

Bükkzsérc

3414

Petőfi Sándor út

4

Cserépváralja

3417

Alkotmány u.

52

Cserépfalu

3413

Kossuth u.

125

Elsődleges helyszín

Fő megvalósítási helyszín
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