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Sikeres ASP pályázat önkormányzatunknál  

6,99 millió forint támogatás Nagynyárád Község Önkormányzata részére  

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív 
terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek 
intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást. 
 
Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 
bevezetése az ASP (Application Service Provider) technológia lehetőségeivel élve, országos 
szinten. (Önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai 
hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer, 
amelyet a Kormány a Magyar Államkincstár útján működtet.) Ennek megfelelően 2017. január 1-
től bevezetésre került a Magyar Államkincstár által kifejlesztett ASP keretrendszer, amelynek része 
- többek között - az ASP Adó, ASP Iktató, ASP Iparker, valamint az ASP Gazdálkodási 
szakrendszer. 
 
Fenti cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás 
biztosításával tervezi megvalósítani "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16" kódszámú pályázati felhívásban foglalt 
feltételek mentén. Önkormányzatunk a pályázaton sikeresen szerepelt: a Miniszterelnökség 
támogatási kérelmünket támogatásra alkalmasnak minősítette, a projekt megvalósítására 6 994 
864 Ft, 100 %-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyertünk, melynek felhasználása a 
Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések – Nagynyárád, Sátorhely, 
Kölked, Lippó, Sárok, Ivándárda, Bezedek – vonatkozásában történt meg.  
 
A fejlesztés eredményeképpen egy központi alkalmazásban valósul meg fokozatosan az adó-, 
gazdálkodási- és iratkezelési-rendszer, valamint a kereskedelmi üzletek és szálláshelyek 
nyilvántartása. A projekt keretében beszerzésre került 1 db multifunkció nyomtató, 5 db laptop,  2 
db PC munkaállomás monitorral, 16 db kártyaolvasó, 2 db nyomtató. A rendszer üzembe 
helyezéséhez természetesen felhasználói oktatás is társult. 
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KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

NAGYNYÁRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP 

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

6,99 MILLIÓ FORINT 
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