
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 
NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSA
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

Nagyvázsony Önkormányzat

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15428794-2-19

Statisztikai szám: 15428794-8411-321-19

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

428798

Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Nagyvázsony

Irányítószám

8291

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Veszprémi

Járás

Veszprémi

Közterület:

Kinizsi utca

Házszám: 96

Helyrajzi szám:

Helység

Nagyvázsony

Irányítószám

8291

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Veszprémi

Járás

Veszprémi

Közterület:

Kinizsi Pál utca

Házszám: 96

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Képviselő adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Képviselő adatai

Név:

Dr.Weller-jakus Tamás

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

jegyző

Telefon:

0688515210

Telefon (mobil):

06202693385

Fax:

0688515212

E-mail:

jegyzo@nagyvazsony.hu

Kapcsolattartó adatai

Név:

Dr.Weller-Jakus Tamás

Beosztás:

jegyző

Telefon:

Telefon (mobil):

06202693385

Fax:

E-mail:

jegyzo@nagyvazsony.hu

A projekt címe (az adatlap mentésekor automatikusan töltődik):

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.06.30.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.12.31.
00:00:00
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Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

Kérjük, pár mondatban mutassa be az önkormányzatot/közös hivatalt, azon belül a célcsoportot.

Röviden foglalja össze: az egyes vállalt tevékenységek ( tevékenységenként) során elvégzendő feladatokat hogyan kívánja megvalósítani és milyen eredményeket ér el.

Kérjük, jelölje meg, amennyiben releváns, milyen eszközökkel rendelkezik az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozáshoz.

Nyilatkozat az ASP rendszerhez történő csatlakozás módjáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszter interfészes csatlakozásra vonatkozó egyedi engedélyének kiállítását és rendelkezésre bocsátását megelőzően a támogatási kérelmet
rendszercsatlakozás megvalósítására irányulóan szükséges benyújtani. Amennyiben a támogatási kérelemben nem az ASP Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő csatlakozási mód kerül megjelölésre,
illetve a fenti nyilatkozat nem alátámasztott, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt önkormányzat:

Az ASP Korm. rendeletben foglaltak értelmében, az ASP rendszerhez RENDSZERCSATLAKOZÁSSAL csatlakozik.

Térjen ki arra, hogy milyen erőforrással ( külső – belső, mindkettő )
valósítja meg a projektet, illetve jelezze, amennyiben a beszerzések
kapcsán várhatóan közbeszerzési kötelezettsége lesz.

A fejlesztésen keresztül a 257/2016.(VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete szerinti kötelező csatlakozás feltételei kerülnek
kialakításra a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban. A fejlesztésen belül egyrészt új eszközbeszerzésre kerül sor, mivel a meglévő
munkaállomások a R. előírt minimális rendszerkövetelményeknek nem felelnek meg vagy egyáltalán nem rendelkezik a KÖH az előírt eszközzel. A
R. előírásainak való megfelelés érdekében az új rendszerek megfelelő és biztonságos használata érdekében KÖH szervezeti- és működési
szabályzatának módosítása mellett módosításra került az irattározási szabályzat és az információbiztonsági szabályzatunk is. Az új alkalmazások
megfelelő kezelése érdekében a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére oktatást kívánunk biztosítani, annak érdekében, hogy az ügyfelek az új
technikai eszközök alkalmazása miatt a lehető legkevesebb kellemetlenség érje. A Nagyvázsonyi Közös Hivatal három település önkormányzatának
és lakosságának az ügyeit intézi. (Nagyvázsony, Mencshely és Pula) A három település össz lakosságszáma 2240 fő volt tavalyi évben. A
települések a környező nagyobb településektől, városoktól (Ajka, Veszprém, Balatonfüred, Tapolca) közel egyforma távolságra helyezkedik el. A
KÖH központja Nagyvázsony településen van, a másik két településen kirendeltség működik. A Hivatalban 10 fő dolgozik, 1 fő részmunkaidőben. A
Hivatalban az informatikai eszközök átlagéletkora 7-8 év. A hivatal belső informatikai hálózattal és szélessávú internet kapcsolattal rendelkezik.
Ügyintézés csak a központban történik, a kirendeltségeken a szervezeti- és működési szabályzatban meghatározottak szerinti időközönként
ügyfélfogadás van. A fejlesztést sikeres pályázati elbírálást követően részben az önkormányzat saját humán erőforrásán keresztül kívánja
megvalósítani, így a pályázat összeállítását, a projektmenedzsmentet. A pályázati cél megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének értéke
a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény értékhatárát nem éri el, így az önkormányzatnak nem lesz közbeszerzési kötelezettsége. A pályázat egyéb
részeihez kapcsolódó tevékenységeket, így a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása, az önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása (migráció) elvégzése, a tesztelés és élesítés külső cégek, vállalkozások bevonásával történik. Az önkormányzat vállalja az
infokommunikációs akadálymentesítés végrehajtását a beruházás során. A fejlesztést követően az önkormányzat szeretné elérni azt, hogy az
önkormányzat munkájáról a lehető legtöbb állampolgár értesüljön folyamatosan. A Közös Önkormányzati Hivatalban a papír felhasználásának
mennyisége csökkenjen. A beruházás során elkészítendő új szabályozás során folyamatosan szempontként vesszük figyelembe az
esélyegyenlőségi szempontokat. Az önkormányzat az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozásnak megfelelő eszközökkel nem rendelkezik.

Projekt tevékenységei

Tevékenység A tevékenység esetében elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)

Kérjük, jelölje meg, hogy a projektje keretében mely támogatható tevékenységeket valósítja meg. Kérjük, vegye figyelembe a felhívásban rögzített, a támogatási kategóriában releváns szabályokat és az
egyes tevékenységek esetében vonatkozó előírásokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes tevékenységek esetében elszámolható maximum értékek figyelembevételével a Pénzügyi adatok funkcióban kell a projekt pénzügyi költségvetését megtervezni.

1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése Igen 3300000

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása Igen 780000

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítása

Nem 0

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása,
migrációja

Igen 1320000

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazások Igen 180000

1.6 Tesztelés, élesítés Igen 240000

2. Projektmenedzsment Igen 150000

3. Horizontális követelmények teljesítése Igen

4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság Igen 30000

4 / 10



Projekt tevékenységeivel kapcsolatos vállalások és nyilatkozatok

Horizontális vállalások

A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységekkel kapcsolatosan

1. Nyilatkozom, hogy a KMOP 4.7.1. és az EKOP-2.1.25 jelű projektek
keretében ASP csatlakozási feladatok vonatkozásában az
önkormányzat és/vagy a közös hivatal támogatásban részesült.

Nem

2. Vállalom, hogy projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök az
ASP csatlakozási szerződésben meghatározott célok érdekében kerül
felhasználásra.

Igen

3. Nyilatkozom, hogy az önkormányzati ASP rendszer
szakrendszereinek használatához szükséges eszközökkel
rendelkezem vagy vállalom a használathoz szükséges eszközök
beszerzését és üzembe helyezését a projekt fizikai zárásának
időpontjáig.

Igen

4. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
tevékenység során vállalom szabályzatok elkészítését, módosítását
(minimum az IT biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési
szabályzat aktualizálása kötelező).

Igen

A projekt keretében elkészítésre, módosításra kerülő szabályzatok

- IT biztonsági szabályzat Igen

- Iratkezelési szabályzat Igen

A projekt keretében elkészítésre, módosításra kerülő, fentieken kívüli
szabályzatok száma:

1

További szabályzatok (kérjük, sorolja fel a kötelezőn felül vállalt
szabályzatokat):

Nagyvázsonyi KÖH Szervezeti- és működési szabályzata

5. Vállalom az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
javítása, migrációja tevékenység keretében adattisztítási terv,
adattisztítási jelentés és migrációs jegyzőkönyv elkészítését.

Igen

6. Vállalom a tesztelés és élesítés tevékenység keretében
tesztforgatókönyv, tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyv elkészítését.

Igen

7. Vállalom, a projekt keretében az ASP Adattárházba történő, a
Kincstár által meghatározott informatikai specifikációknak megfelelő
adatszolgáltatás kialakítását.

Igen

8. Vállalom, kártyaolvasó beszerzését a projekt keretében. Igen

9. Nyilatkozom, hogy a projekt keretében csak utófinanszírozású
költséget tervezek.

Igen

10. Vállalom, hogy a projekt záró beszámolójához csatolom a Magyar
Államkincstár és az Önkormányzat között létrejött Szolgáltatási
Szerződés másolatát.

Igen

11. Nyilatkozom, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszter részére
az interfészes csatlakozására irányuló kérelem benyújtásáról,
valamint az engedélyezésről az Irányító Hatóságot haladéktalanul, de
legkésőbb a felhívásban foglalt határidőben tájékoztatom.

Igen

12. A projekt végrehajtása során a központi ASP képzésen résztvevő
önkormányzati dolgozók aránya (az ASP szakrendszereket használó
munkatársak körében).

90%-100%

13. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg a támogatás megítélése esetére kötelezettséget vállalok
az abban foglaltak betartására és a projekt végrehajtására.
Tudomásul veszem, hogy jelen támogatási kérelemben foglalt
nyilatkozatom ajánlatnak minősül, amelyhez a Ptk. 6:64. § alapján
kötve van, az általam képviselt szervezet.

Igen

Kérjük, nyilatkozzon a Felhívásban foglalt alábbi kötelező horizontális vállalásokról.

Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az
infokommunikációs akadálymentesítés.

A projektben tervezett fejlesztések esetén az infokommunikációs akadálymentesítés vállalom

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen
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Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Mérföldkövek

Műszaki-szakmai eredmény

Műszaki-szakmai eredmény

Helység

Nagyvázsony

Irányítószám

8291

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Veszprémi

Járás

Veszprémi

Közterület:

Kinizsi Pál utca

Házszám: 96.

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Eszközök beszerzése, azok beüzemelése, a csatlakozáshoz szükséges szabályzatok kidolgozása és a gyakorlatba történő átültetése. A
szakrendszereket használó köztisztviselők oktatása. A szakrendszerek megfelelő működéséhez szükséges adatbázisok migrálása. A kialakított
rendszer tesztelése. A pályázat elszámolása és a nyilvánosság tájékoztatása az elért eredményekről.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 5996016

Eredmény megnevezése:

Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszercsatlakozás esetén

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:

Az elkészített és migrált adatbázisok átadása, megállapodás megkötése a Magyar Államkincstárral

Eredmény számszerűsíthető célértéke 6

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége DB

Eredmény megnevezése:

Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:

A kártyaolvasó berendezéseket az illetékes munkaállomásokhoz történő kapcsolása, azok beüzemelése

Eredmény számszerűsíthető célértéke 12

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége DB
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Műszaki-szakmai eredmény

Műszaki-szakmai eredmény

Műszaki-szakmai eredmény

Bankszámlaszám - egységes

Eredmény megnevezése:

Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:

A szakrendszerekhez szükséges adatbázisok (ingatlanvagyon kataszter, gazdálkodás, helyi adók, iktatás, ipar- kereskedelmi, hagyatéki leltár
adatbázis) aktiválása.

Eredmény számszerűsíthető célértéke 18

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége DB

Eredmény megnevezése:

Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:

Az elkészített, módosított az új alkalmazásoknak megfelelő belső szabályzatok elkészítése, azok megismertetése az érintett köztisztviselőkkel.

Eredmény számszerűsíthető célértéke 3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége DB

Eredmény megnevezése:

Beszerzett, üzembe helyezett eszközök

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:

A beszerzett munkaállomások beüzemelése, hálózatba integrálása, információbiztonsági környezet kialakítása

Eredmény számszerűsíthető célértéke 12

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége DB

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 73200017-10000290-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Előleg

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem
térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés
végösszegével)

5 996 016 100,00%

Projekt elszámolható költsége 5 996 016 100,00%

Költségek listája
Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Eszközbeszerzés
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Monitor alapkonfiguráció
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 34 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 9 180

Brutto egységár [Ft] 43 180
Mennyiség 5
Teljes költség [Ft] 215 900
Elszámolható költség [Ft] 215 900
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 215 900
Részletezés 5 db 24"-os monitor azon munkaállomásokhoz ahol a kezelendő adatbázishoz szükséges (adó, gazdálkodás)

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 180 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 180 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 180 000
Elszámolható költség [Ft] 180 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 180 000

Részletezés A Hivatalban az új alkalmazásokat használó 10 köztisztviselő utazási költségtérítése az összesen 17 alkalommal különböző időpontokban a Magyar
Államkincstár szervezésében megrendezésre kerülő oktatásokra.

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Tesztelés, élesítés
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 240 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 240 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 240 000
Elszámolható költség [Ft] 240 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 240 000
Részletezés Az új rendszer élesítésében és tesztelésében résztvevő köztisztviselők munkabére.

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 23 488
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 6 342

Brutto egységár [Ft] 29 830
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 29 830
Elszámolható költség [Ft] 29 830
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 29 830
Részletezés A fejlesztést befejezését követő nyilvánosság biztosításának egyszeri költsége

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti
támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen

8 / 10



Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Eszközbeszerzés
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Munkaállomások MS Windows környezetben
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 155 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 41 850

Brutto egységár [Ft] 196 850
Mennyiség 8
Teljes költség [Ft] 1 574 800
Elszámolható költség [Ft] 1 574 800
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 574 800
Részletezés A jelenlegi munkaállomások helyett olyan munkaállomások kerülnek beüzemelésre, amely megfelel az ASP rendelet minimum előírásainak.

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés Szakértő díja
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 614 172
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 165 825

Brutto egységár [Ft] 779 997
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 779 997
Elszámolható költség [Ft] 779 997
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 779 997
Részletezés Az új rendszerhez kapcsolódó szabályzatok, folyamatok átdolgozása (információbiztonsági, irattározási és szmsz módosítása)

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 24 344
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 24 344
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 24 344
Elszámolható költség [Ft] 24 344
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 24 344
Részletezés A pályázat elkészítésében és elszámolásában résztvevő köztisztviselők megbízási díját terhelő 22%-os szociális hozzájárulás

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés Adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatás költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 57 742
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 15 590

Brutto egységár [Ft] 73 332
Mennyiség 18
Teljes költség [Ft] 1 319 976
Elszámolható költség [Ft] 1 319 976
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 319 976
Részletezés Három település 6 adatbázisának migrációs feladatainak elvégzésének külső vállalkozói szakértői díjak.

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 122 950
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 122 950
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 122 950
Elszámolható költség [Ft] 122 950
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 122 950
Részletezés A pályázat elkészítésében és elszámolásában résztvevő köztisztviselők megbízási díja

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Eszközbeszerzés
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Kártyaolvasó alapkonfiguráció
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 13 400
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 3 618

Brutto egységár [Ft] 17 018
Mennyiség 12
Teljes költség [Ft] 204 216
Elszámolható költség [Ft] 204 216
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 204 216
Részletezés Új típusú személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó berendezések azon munkaállomásokra ahol erre szükség van.
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Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Eszközbeszerzés
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 1.
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 102 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 24 840

Brutto egységár [Ft] 126 840
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 126 840
Elszámolható költség [Ft] 126 840
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 126 840
Részletezés Megbízható nyomtató az adó területére. Jelenleg nem rendelkezik a KÖH adott területen megfelelő berendezéssel.

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Eszközbeszerzés
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Szünetmentes tápegység 1.
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 186 900
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 50 463

Brutto egységár [Ft] 237 363
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 237 363
Elszámolható költség [Ft] 237 363
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 237 363
Részletezés Jelenleg a KÖH nem rendelkezik szünetmentes tápegységgel. Az eszköz szükséges a biztonságos adatmentés érdekében.

Támogatást igénylő NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Eszközbeszerzés
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Laptopok MS Windows környezetben
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 185 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 49 950

Brutto egységár [Ft] 234 950
Mennyiség 4
Teljes költség [Ft] 939 800
Elszámolható költség [Ft] 939 800
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 939 800
Részletezés 4 db laptop azon munkakörökhöz ahol a helyhez kötöttség problémát jelent.

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
Szervezetfejlesztéssel
érintett szervezetek
száma

2017.02.11. 0

Szervezetfejlesztéssel
érintett szervezetek
száma

2017.12.31. 1 1 1
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