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l ktatószárn : l KT-20 1 7 -1 1 4-11 -00a02449

rÁruoolról oKlRAT

A Közigazgatás_ és Közszolgáltatás_fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint
Támogató által 2016. augusztus 15 _ érr kiadott KÓF)P-1-2,1-VEK1P-16 Csatlakoztatási konstrukció az
a.nkoáányzati ÁsP Íendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján ŐZg VÁROS
ONKORMANYZATA, mint Kedvezményezett

Székhely: 3600 Ozd, Városház tér 1
Azonosító szám ( törzs szám): 726489
Adószám : 1 57 26487 -2-05
Pénzforgalnti számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11 7 341 21 -15 3 500 8 8 -00 00 0000
Aláírásra jogosult képviselóje: Janiczak Dávid - Polgármester

2017,03,14. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt círne: ,,ÓZD VÁRoS ÖNI(oRMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA",

Értesítem, hogy a Támogató a ,,ÓzD VÁRos ÖNxonruÁNYzATA AsP KÖzpoNTHoz VALÓ
CSATLAKOZASA" című KOFOP-í,2.í_VEKOP-16_2017-01142 azonosító számú támogatási kérelmet
elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak m inősítette.

A Kedvezményezeíí által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató tánrogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya ,,ÓzD VÁRos ÖNKoRMÁttYzRrn AsP KÖZPoNTHoz VALÓ csATLAKozÁsA"
című, a támogatási kérelemben és annelk mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az
Európai Szociális,Alapból és hazai központi költségvetési elöirányzatból vissza neml térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása,

A Kedvezményezett 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió Ft összegű, vissza nem térítendó támogatásra
jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt vé9rehajtására fordítani.

A Proje kt megval ós ításának kezdete : 20'17,g 4,01,
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdö idópontja: 2814.0'1.01
A Projekt fizikai beíejezésének tervezett napja: 2018.06.30.
A ProjeK keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költsé g re támog atás nem folyós íí:hiató.

Azáró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.

A ProjeK megvalósításának kezdetétól a projekt fizikai befetezéséig terjedó időszakra megállapított, le
nem vonható AFA-val számított maximális elszámolható összköl§ége 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió
forint.

A Támogatás intenzitása 1aO oÁ

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető tárnogatási előleg mértéke az utófinanszírozátiu tevékenységekre jutó támogatási összeg
legfeljebb 100 %-a.
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Az igényelhetó támogatási előleg legmagasabb összege 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió íorint.

Támogatás jogcítne

A 2014-2020 programozási idószakra rendelt források felkrasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett áilami támogatási szabályokról szóló 25512014. (X.10.) Korm, rendeletben (a
továbbiakban: jogcínnrendelet) foglaltaknak megfelelóen a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásbólí
9 000 000 Ft, azaz kilencmillió forint nem minósül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezCése szerinti állami
támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a tárnogatási kérelemben, valiamint a 3, melléklel,ben meghatározott
műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás
és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 2014.-2a20 programozási idószakban az egyes
európai uniós alapokból származó támclgatások felhasználásának rendjéról szóló27'.Z.Da14. (Xl. 5.) Korm.
rendelet (a továbEriakban: 27212014 (Xl. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelóen kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredmérryei

A Kedvezményezett a Projektet a 3, mellékletben meghatározott mérfóldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellekletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredrnények eléróse érdekében jogosult és köteles feltrasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 27212014.
(X|.5.) Korm, rendelet 88. §-ban szabál}tozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettsé9

A Kedvezményezett a27212014. (Xl. 5 ) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettsé9 alól.

A Támogató által nreghatározoff egyéb feltételek
A Projekt fizikai befejezésének iga:lolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal
székhelyének íeladatait ellátó önkornrányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő
valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltaiási 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 a<latlapban meghatározcrtt 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 36812011. (Xlt, 31.) Korm. rendelet és a27212014. (X1.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános
Szeződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására, A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Felhívás, az Okirat, valamint az ASZr a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve rij, a Felhívás, áz
Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

'::"-"-"]::"]il:E,-] |ésBefuhilasAbpc
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A Kedvezményezett szavatol azérl, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény elóírásainak megfelelöen - a projektadatlapon
feltüntetett prolektfe|elós, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenózési tevékenység során átadott tlokumentumokban felttrntetett személyek sz€|mélyes adataiknak a
Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok, felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai modszerekkel történó fetdolgozását is) kifejezetten hozzájárultak,
Ennek alapján a Keldvezményezett szarratol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelö
kezelése az érintettelk hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 27212014, (Xl. 5.) Korm, rendelet ,1.

mellékletének Xl[, feiezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának idótartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást,

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathozítzikai éfielernben nem csatolt,deaz Okiratban vagy
az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a tárrrogatási kérelem és annak mellékletét
képezó valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része,
A mindenkor hatályos ÁSZr a r!:ly{üj]aVe.iéL!i§i!rL] oldalon található meg,

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatálvba,

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013, évi V. töniényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irány;ldók,

LLi.p,] i;tt!rj
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Támogatási kére|em azonosító száma: XOrOP=t .2.1-VEKOP-16-201 7 ^atr1"42

Kedvezményezett: Ózo vÁnos oruxonmÁnyzlrR
Projekt címe: OZD VAROS ONKORMANYZATA ASP KOZPONTHOZ VALO CSATLAKOZASA

1. melléklet
A PRoJEKT KÖLTSÉcverÉse

Tevékenység neve K ltsóg
kategória

K ltségtí
pus

Megnevez
és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
eEységárr

,a jutó
AFA (Ft)

Bruttó
egységár

(F0

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

k ltség
(F9

Támogatá
si sszeg

Támogatá
si

százalék
l%l

Részletezés

Kotelezo tájékoztatás és
nyilvánosság

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
o

szolgáltatá
sok

koltségei

kötelezoe
n eloírt

nyilvánoss
ág

Í)lZ[Usllasa
nak

költsége

K telezoe
n elóírt

nyilvánoss
ág

L:-L,,aL!- Lulztosll,ijsa
nak

költsége

35 433 9 567 45 000 1 45 000 45 000 100 A projekt során
elóírt kotelező
nyilvánosság
biztosításának a
koltsége.

Projekt menedzsment Projektme
nedzsmen
t költség

Prolektme
nedzsmen
t személyi

jellegii
r4fnrr,l íf 4c l

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
r4fnrrl ilác a

i-
munkabér

184 426 0 184 426 1 184 426 184 426 100 A
projektmenedzs
ment feladatokat
célfeladatként
alrrÁ.rzÁ

munkatárs
munkabére.

Projekt menedzsment Projektme
nedzsmen
t költség

Prolektme
nedzsmen
t személyi

jellegti
ráfordítása

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegtl
ráfordítása

40 574 0 40 574 1 40 574 40 574 100 A
projektmenedzs
ment feladatokat
célfeladatként
ellátó munkatárs

Elrópai t ni
Euíópai slíukluíá|is
ésB ruhárá Alapok
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Tevékenység neve Ktiltség
kategória

K<iltségtí
pu8

Megnevez
és

Nettó
egységár

(F0

Nettó
egységárr

.a jutó
AFA (Ft)

FlrllííÁ

egységár
(F0

Menny
iség
(db)

Eiszámol
ható

k ltség
(Ft)

Támogatá
si iisszeg

Támogatá
si

százalék
l%'l

Részleiezés

i-
foglalkozta

tást
terheló
adók,

járulékok

bérjáruléka,

M ködésfejlesztés és
szabályozási keretek

kialakítása

Szakmai
megvalósí

tásban
kozremiík

do
munkaiárs

ak
kóltségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jeiiegti
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jelleg

ráíordítása
i_

munkabér

737 7o5 U 737 7o5 1 737 705 737 705 100 A
működésfejleszt
és és
szabályozási
keretek
kiaiakításában
k zremiikodo
munkatársak
munkabére.
A projekt
megvalósítása
során
munkatársaink
közrem ik désév
e| módosítjuk a
-:_-l-^_^ll-:pcl lZ,l\BZElc l

szabályzatot,
valamit
elvógezzük a
belsó és külső
szabályzások
aktualizálását,
szlikség esetén

,,]i, ,1.ir ,. l

i\ l].,,,.\, ,

! U ío o.j] l] l]I U
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Tevékenység neve Ktiltség

kategória
Kiiltsé9ti

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

,a jutó
AFA (F0

Bruttó
egységár

(F0

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

k ltség
(Ft)

Támogatá
si sszeg

Támogatá
si

sázalék
l%l

Részietezés

új szabályzatok,
rendeletek
készítését,

Mtiködésieliesztés és
szabályozási keretek

kialakítása

Szakmai
megvalósí

tásban
közremijk

ödo
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jelleg
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegti

ráfordítása
i-

foglalkozta
tási

terhe!
adók,

járulékok

162295 0 162295 1 162 295 {62 295 1ö0 A
mtiködésfejleszt
és és
szabályozási
keretek
kialakításában
közremtjk dó
munkatársak
bérjáruiéka.
A projekt
megvalósítása
során
munkatársaink
közremúkodésév
el módosítjuk a
pénzkezelési
szabályzatot,
valamit
elvégezzük a
belso és külsó
szabályzások
aktualizálását,
szükség esetén
uj szabályzatok,
rendeletek
készítését.

tt t t-, l1.1 i |,] rl i o
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Tevékenység neve K ltség
kategória

K ltségtí
pus

Megnevez
és

Nettó
egysé9ár

(Ft)

Nettó
egységárr

,a jutó
AFA (F0

Bruttó
egységár

(F9

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

kiiltség
(F0

Támogatá
si<isszeg

Támogatá
si

sázalék
%l

Részletezés

Tesztelés, élesítés Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
U

szolgáltatá
sok

költségei

Egyéb
szakértoi

szolgáltatá
s költségei

szakértoi
díjak

354 331 95 669 450 000 1 450 000 450 000 100 A tesztelés és
élesítés
tevékenység
elvógzésére
iaÁnrrl-.a.,^++l99l lyUc vcl,t

szakértói
szolgáltatás díja.

Önkormányzatok
elektronikus

tjgyintézéséhez
ka pcsolóció feitéteiek

kialakítása

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsoiód
ó

szolgáltatá
sok

költsé9ei

Egyéb
szakértoi

szolgáltatá
s köiiségei

szakértói
díjak

1 133 858 306 142 1 440 000 1
,1 440 000 14/,o00o 100 Ügyfelek által

igénybe vehetó,
elektronikusan
inciítható
tjgytípt_ts
elektronikus
íJgyintézéséhez
kapcsolódó
feltételek
kialakítása.

M ködésfejlesztés és
szabályozási keretek

kialakitása

Szakmai
+^.,ÁL^h.,ót v9l\9llyc

égekhez
kapcsolód

ó
szolgáltatá

sok
költségei

Egyéb
--^l, A,4AiJ4o^El lUl

szolgáltatá
s költségei

Szakértó
düa

708 662 191 338 900 000 1 900 000 900 000 100 AzASP
lzA=nn^+h^- .,^lÁl\v-Pvl tll lv4 vdlU

csatlakozással
sziikséges az
önkormányzatnál
a meglévó
szabályzatok
felülvizsgálata és
módosítása. A
tevékenység

8
!: |i l 1r i].l L !,' n ar
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Tevékenység neve K ltség
kategória

Kiiltségtí
pus

Megnevez
és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

.a jutó
AFA (Ft)

Bruttó
egységár

(F0

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

ktiltség
(Ft)

Támogatá
si sszeg

Támogatá
si

százalék
lT"l

Részietezés

keretében
módosításra
kerúlaz lT
biztonsági
^,^l^Á l.,-^+J4dualy4oL

valamint az
iratkezelési
szabályzat ASP
miiködési
rendjéhez való
igazítása.

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

fuiuítiíunkci
ós,

nyomatké
szíto

alapkonfig
uráció 1.

by yUU ló /J 88 773 2 177 546 ,ll l 54b lUU 2db
multifunkciós
(szkennel,
fénymásol,
nyomtat)
nyomatkészító
beszerzése az
Asp rendeletben
foglalt műszaki
követelményekn
^l- _^^t^l^ll^^
cÁ llleglelclLJcll.

Önkormányzati
szakrendszerek

adatminóségének
javítása, migrációja

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá

Egyéb
szakértói

szolgáltatá
s költségei

Adatbázis
felmérése

kés
tisztítás
szakértoi

szolgáltatá

2 055 118 554 882 2 610 000 1 2 610 000 2 6{0 000 100 A
szakrendszerek
adatminoségéne
k javítása és
migrációja
szakértői

nn,I1,ii^Ti-l1iía,, @
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Európai Unió
EUrópai slíukluíális
ds Baruházá$Alápók

\]1" lll 1.:'\

Tevékenység neve Ktiltség
kategória

Ktiltségtí
pus

Megnevez
és

Nettó
egységár

(F0

Netió
egységárr

.a jutó
AFA (Ft)

Bruttó
egységár

(F0

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

kiiltség
(Ft)

Támogatá
si cisszeg

Támogatá
si

százalék
$l

Részietezés

sok
koltségei

s koltsége szolgáltatás
igénybevételével
torténik.

oktatásokon történó
részvételhez kapcsolódó

utazás

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

kciltségei

Képzéshe
z

kapcsolód
ó

költségek

Képzésen
résztvevok
helyközi
utazási
költsége

212 59g 57 4ü1 270 000 1 2/0 000 270 000 10t) Az oktatásokon
részt vev
munkatársak
helyköziutazási
költségeire
fordítjuk,

r--l,:-L -^_^-!-ESZKUZUeszelZcs Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

r--l,--L^trSZKUZUe
szerzés
koltségei

6--,.._ -r__ -zul letl l le
ntes

tápegység
1,

loc +UU 50 CI56 ZJJ +co 4
I ZUó ouo ZUö oUo lUU lUU

szünetmentes
tápegység
beszerzése az
Asp rendeletben
foglalt m[jszaki
kovetelményekn
ek megfelelően,
ame!ynek te|,jes
koltségéból
208.606 Ft-ot a
pályázati
osszegból
kívánunk
elszámolni,
a fennmaradó
összeget, 26.B52
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szÉcHENYl e
Tevékenység neve Ktiltség

kategória
Ktiltségti

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft}

Nettó
egységárr

.a jutó
AFA (Ft}

Flrl ltlá

egységár
(F0

Menny
iség
{db)

Élszámoi
ható

kiiltség
(F0

Támogatá
si tisszeg

Támogatá
si

százalék
(%l

Részletezés

Ft-ot pedig
öneröbol.

E cy lzÁz hoc za rzác Par, lház4c-

hoz
kapcsolód

ó
kö|tségek

szerzés
költségei

vAtlttanltia
t \ul L, qvr Yq

só
alapkonfig

uráció

onn nní! Á^ áv,

kártyaolvaso
beszerzése az
Asp rendeletben
foglalt m[iszaki
követelményekn
ek megfelelően.
A beszerezni
kívánt
kártyaolvasó
db/bt,uttó értéke
35.560 Ft, így a
teljes költség
1"600,200 Ft, A
pályázat során ,1

db kártyaolvasó
maximum
elszámolható
koltsége bruttó
a^ 

^^A 
ra i-.. ^ZU.U\JU r-l, lvy á

pályázati
osszegb l bruttó
900.000 Ftot, a
fennmaradó
további 700.200
Ft-ot öneróből
kívánjuk fedezni.

l]]illOp;Ii Ul1lo

. , ] ,l l,'] .. ll
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szÉcHENyl e
Tevékenység neve K ltség

kategória
K ltségti

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

,a iutó
AFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Fq

Menny
iség
{db)

Elszámol
ható

kiiltség
(F0

Támogatá
siiisszeg

Támogatá
si

sázalék
%l

Részletezés

Eszkozbeszezés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

l,All^ A^^l.Nl,rltJ99E^

Eszkozbe
szerzés
koltségei

Munkaállo
mások MS
Windows
környezet

Ucl l

233 385 63 014 296 399 2 592 798 592 798 100 2 db számítógép
MS Windows
kornyezetben
tórténó
h^^-^--Á^^ ^,UE 4ElaEDE dZ

Asp rendeletben
foglalt mtiszaki
követelményekn
ek megfeleloen.

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolóci
ó

kciltségek

Eszközbe
szezés
köitségei

Switch
eszköz 1.

44 260 11 950 56 21o E 281 050 281 050 100 5 db Switch
eszköz
beszerzése az
Asp rendeletben
foglalt miíszaki
kovetelményekn
ek megíeleloen,

Osszesen: 9 000 000 9 000 000
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szÉcHENyl 
C

Támogatási kérelem azonosító száma: rÖ r o p_t . 2. 1 -VE KoP -{ 6-2 o 1 7 -01 1 42

Kedvezménye?9[: ó7p _v|T99 Ö1 xgnuÁNyzATA
Projekt címe: OZD VAROS ONKORMANYZATA ASP KOZPONTHOZ VALO CSATLAKOZASA

2.melléklet
A PRoJEKT FoRRÁsnt

Források (Ft) olln

l. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza
nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a
kóltségvetés vé9osszegével)

9 000 000 100,00%

Projekt elszámolható költsége 9 000 000 100,00%

l:.,:T":j:::::TE. '', |ésBefuh#gÁlap(

''li]i^11,'liií"' G@EE
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szÉcHENyl 
C

Támcgatási kérelem azoncsító száma: XO r O P -t .2.1 -V EKO P -1 6 -2 0'! ? -a f 42

Kedvezményezett: Ózo vÁnos oNxoRmÁruvznrR
Projekt címe: OZD VAROS ONKORMANYZATAASP KOZPONTHOZ VALO CSATLAKOZASA

3. melléklet
A PRoJEKT nnÉnromxÖvel, uÚszAxl_szAKMAt TARTALMA És rRepruÉNyet

Mérf ldk

sorszám
a

Mérf ldk
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leirása

A mérfiildk
eléréséig

feIhasználni
tervezett

támogatás
tisszege (Ft)

Mérftildk hiiz
kapcsolódó

mííszaki-szakmai
eredmény

M szaki szakmai
eredmény leírása

Míiszakiszakmai
eredmény

számszer síthet
célértéke

Mértékegysége

1 2018.06.30.
A tervezett tevékenységek

megvalósulnak, a projekt fizikai
zárása megtörténik.

9 000 000

Megfelelo
minoségű,
átadható

adatállomány,
sikeres

migráció/adatbetol
tés az egyes

szakrendszerek
tekintetében

Olyan minóségti
adatok kerüljenek

minrálásra
amelyek

megfelelnek a
rendszernek,

sikeres migráció
az egyes

szakrendszerek
tekintetében.

DB

1 2018.06.30. A tervezett tevékenységek
megvalósulnak, a projekt fizikai

zárása megtorténik.

9 000 000 Módosított/uj
szabályzatok és l

Vagy
ónkormányzati

rendeletek

AzASP
csatlakozás

folyamata során
módosításra ker l

az lT biztonsági
szabályzat,

pénzkezelési
szabályzat és az

DB

,]l! l,.,l,(

1i :l, ,|] , ,.. ,

Éurópar Unro
i:.r1,1í..:l |:l l i1.1r:tlr ,

e._ l]lrLtit r.'lt. l;ll ,l,
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szÉcHENy,9

Mérfóldk

sorczám
a

Mérfirldk
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérfiildk
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
iisszege (Ft)

Mérftildk h z
kapcsolódó

míiszaki-szakmai
eredmény

M szakiszakmai
eredmény leirása

Müszakiszakmai
eredmény

számszeríisíthet
célértéke

Mértékegysége

iratkezelési
szabályzat.

1 2018.06.30.
A tervezett tevékenységek

megvalósulnak, a projekt fizikai
zárása megtorténik,

9 000 000

Önkormányzat
által letesztelt,

élesített
keretrendszer és
szakrendszeri
csatlakozás,
adatátadási
folyamat -

panrlczarnc allalza

zás esetén

Az ASP
rendszerhez

történó
csatlakozás során

tesztelt
keretrendszer és
szakrendszeri
ncaíla lu nzáe

DB

1 2018.06.30,
A tervezett tevékenységek

megvalósulnak, a projekt fizikai
-L_L__ 

_- _ ^_^l J1_:l-zitld a lllegtullclllk.
9 000 000

Ügyfelek által
igénybe vehetó,
elektronikusan

l- _tlrL_rt
ll lul1,1ld[U

úgytípusok száma

ijgyfelek által
igénybe vehető,
elektronikusan

inditható iigytípus
elektronikus

-,l,_.:-^l-l-!L^-u9yllll,cztrscl lez
kapcsolódó
feltételek

kialakítása.

DB

1 2018,06.30. A tervezett tevékenységek
megvalósulnak, a prolekt fizikai

zárása megtorténik.

9 000 000 Beszerzett,
uzembe helyezett

eszközök

2 db számítógép,
2 db multifunkciós
nyomatkészíto, 5
db switch eszkoz,

't .lh

10 DB

Európai Unió
Európai stíUktuíális
és Beruházás.AláPok
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szÉcHENyl 
9

E,uIopil Unló
l].l] i,.l,i]i,,;I l jl],
t, ijr,lllIr l_'r., i:li1.1..

Mérfóldk

sorszám
a

Mérfóldk
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leirása

A mérfóldk<í
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
<isszege (Ft)

Mérfcildk hiiz
kapcsolódó

miiszaki-szakmai
eredmény

Míiszaki szakmai
eredmény leírása

Míiszakiszakmai
eredmény

számszeríisíthetó
célértéke

Mértékegysége

szünetmentes
tánenvqén

L ^_-_--1-^ a-ucszelZUsc cs
üzembehelyezése,

1 2018.06.30.
A tervezett tevékenységek

megvalósulnak, a projekt fizikai
zárása megtörténik.

9 000 000

Beszerzett,
itzembe helyezett

kártyaolvasó
eszköz

45db kártyaolvasó
beszezése és

iizembehelyezése.
45 DB

16
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szÉcHENyl e
Támcgatási kérelem azonosító száma: XO rO P -t . 2. 1 -VE KO P -1 6 =20 { 7 -0 11 4?

Kedvezményezett: Ózo vÁnos ottxoRuÁttvzRrR
Projekt címe: oZD VÁRos ÖNxonnnÁNYzATAAsP KozPoNTHoZ VALo csATLAKozÁsa

4. melléklet
A PRoJEKT lNDlKÁToRAl

Monitoring mutató
megnevezése Mértékegység Bázisárték

dátuma Bázisérték cél dátuma célváltozás
t1 

^a
iisszváltozás cél kumulált

Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek
száma Darab 2017.03.09. 0

Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek
száma Darab 201B.06.30. 1 1 1
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szÉcHENyl 
C

Támogatási kórelem azcnosító száma. XO rO P =l .2. 1 -VE KO P -1 5 -2O { 7 -a 11 42

Kedvezményezett: Ózo vÁnos o lrt xoRnnÁruyzRrR
projekt címe: ÓZD vÁnos oruxonnnÁNyzATARsp rozpoNTHoz vnló csATLAKozÁsa

5. melléklet
pRoJEKT MEGvALósírÁs nelvsziruel

É*urópar Unro
i: ,il:l;,;, l:il,, : I,:r lll,,,

|! lr.,] l]ll:ii:ir Á ilt;ilr

,]:..
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Elsridleges heiyszín

F megvalósításihelyszín


