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A projekt rövid összefoglalója
Fertőd az ország Nyugat-dunántúli régiójában, Győr-Moson-Sopron megye dinamikus kisvárosa.
Település több mint 3200 lakosa szereti és éli városunkat, szívesen tölti itt szabadidejét. A város
középpontjában lévő Eszterházy kastély épülete és kulturális programjai, a Fertő-tó közelsége, a
Fertő-Hanság Nemzeti Park egyedülálló természeti gazdagsága, a bővülő szolgáltatások egyre
vonzóbbá teszik városunkat a turisták számára is. A város közigazgatása jól működik, az
állampolgárok számára kielégítő közszolgáltatást nyújt ügyeik intézéséhez, köszönhetően az
önkormányzat tájékozott és a helyi viszonyokat jól ismerő alkalmazottainak is. A jelenleg is
alkalmazott különböző támogatási programok jól szolgálják az önkormányzat működését, de a
rendeletek, törvények változása miatti módosítások sok többletmunkát és többlet kiadást jelentenek
alkalmanként, továbbá a rendszerek fenntartása, üzemeltetése is állandó kiadást jelent a városnak.
Jelen pályázat keretében Fertőd Város Önkormányzata is csatlakozik a központilag kidolgozott
integrációs rendszerhez, hogy az önkormányzati ASP rendszeren keresztül az elektronikus
közigazgatás elemei elérhetőek és gazdaságosan üzemeltethetőek legyenek a lényegében a teljes
lakosságot érintő közigazgatási szolgáltatásoknál. Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás
ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza meg úgy, hogy kötelezővé teszi az
önkormányzatok számára a csatlakozást az egyes önkormányzati szakrendszerekhez. A csatlakozás az
önkormányzati adórendszer és a gazdálkodási rendszer tekintetében 2018. június 30-ig kötelező. E
két rendszerhez csatlakozik most Fertőd Város Önkormányzata is, továbbá vállalja a későbbiekben az
ipar- és kereskedelmi rendszerhez történő csatlakozást. A KÖFOP-1.2.1 – VEKOP-16 projekt nyújtotta
támogatás keretében: 1. új számítástechnikai eszközöket vásárolunk. Kilenc korszerűtlen
munkaállomást teljesen megújítunk. Multifunkcionális nyomtatókat, hálózati eszközöket és 10 db
elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasót vásárolunk. A feladatot saját
erőforrással elvégezzük. 2. Meglévő Informatikai Biztonsági Szabályzatot valamint az Iratkezelési
Szabályzatot a jogszabály által előírtan, az ASP működési rendjéhez igazítjuk. A szabályzatok
elkészítésében külső és belső erőforrást is igénybe veszünk. 3. Az ASP elektronikus ügyintézési
szolgáltatásához csatlakozva, a szükséges fejlesztésekkel biztosítjuk az elektronikus ügyintézést,
online bevalláskitöltő rendszer használatát az állampolgárok és a vállalkozások számára a bevezetett
helyi adók, átengedett központi adók vonatkozásában. Megalkotjuk az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendeletet. A feladatok
elvégzéséhez külső és belső erőforrást is igénybe veszünk. 4. Biztosítjuk és elvégezzük az
önkormányzati ASP működéséhez szükséges, központilag meghatározott módszertan alapján,

központi támogatással az önkormányzati adórendszer és a gazdálkodási rendszer adatmigrációját. A
feladatok elvégzéséhez külső és belső erőforrást is igénybe veszünk 5. Fokozatosan,
önkormányzatunk alkalmazottainak közel 90%-a fogja használni az ASP rendszert. Az érintett
dolgozók oktatása szükséges. Várhatóan a megyeszékhelyen történő oktatásra utazáshoz a helyközi
utazás költségeit számoljuk el a projekt terhére. 6. Az önkormányzati ASP csatlakozás befejező
fázisában a rendszert tesztelni szükséges. A munkát az önkormányzat, belső erőforrásainak
felhasználásával végzi el. Az ASP rendszert használni fogó önkormányzati alkalmazottak ellenőrzik a
kialakított szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét és nem utolsó sorban gyakorolják az
alkalmazások használatát. A megújult hardware, software és modern szabályozási környezet, a
központosított üzemeltetés és jogszabálykövető szolgáltatások lehetővé teszik a hatékony belső
működést, a kötelező feladatok magas színvonalú ellátását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások
nyújtását a lakosság és a vállalkozások számára. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás során Fertőd
Város Önkormányzatának nem lesz közbeszerzési kötelezettsége.
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