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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017-es év elejétől folyamatosan bevezetésre kerül az alkalmazás szolgáltató rendszer, angol nevén
Application Service Provider (a továbbiakban ASP).
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében
a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az
önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése
érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.
Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került
egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy
részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első
szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt
projekt keretében, másrészt egy csatlakozási pályázat keretében.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is –
legkésőbb 2018. január elsejétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint az e-ügyintézés lehetőségét.
Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál
– rendszercsatlakozás esetén – megteremti.
Az ASP technológia segítségével történő önkormányzati feladatellátás-támogatás kiterjesztése két lépcsőben
valósul meg:
a) az önkormányzatok önkéntes részvételével (ASP1 projekt);
b) az önkormányzatok kötelező részvételével, országos kiterjesztés (ASP 2.0 projekt).

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza
úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) az
alábbi, 2016. július 01. napjától hatályos, 114. §-szal egészült ki:
(1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes
szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel
összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés
eszközeként is szolgál.
(2) A helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton
keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs
rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső
határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.
(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszeri feladatainak
informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő időtartamra nem köthet.
(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok megindulásának
felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, a feladatfinanszírozás és a
likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi önkormányzat gazdálkodási
feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében
adattárházat (a továbbiakban: önkormányzati adattárház) üzemeltet.
A projekt az önkormányzatok belső működése támogatásának és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások
nyújtásának megvalósítására fókuszál. A fejlesztés hosszú távú célja, hogy a csatlakozó önkormányzatok
számára megteremtse az alapjait egy azonos eljárási alapokon nyugvó, költséghatékony informatikai
rendszernek.
Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül használhatnak folyamatos
üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, amelyek karbantartása központilag biztosított. Ez
lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások informatikai követése is külön befektetés nélkül, gyorsan
megvalósuljon.
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kötelezettségeiknek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. A szakrendszerek
integrációjával megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, ezáltal csökkenthetők
az eljárási költségek is.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei:
a) szakrendszerek
b) keretrendszer
c) támogató rendszerek, és

d) a Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer
b) önkormányzati települési portál rendszer
c) az elektronikus ügyintézési portál, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást
d) gazdálkodási rendszer
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer
f) önkormányzati adó rendszerű
g) ipar- és kereskedelmi rendszer
A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és
jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment funkciók elérését biztosítja.
A helyi önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra üzemeltetője a NISZ Zrt.
A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez:
a.) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban rendszercsatlakozás) /erre van
most pályázati lehetőség) VAGY
b.) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett – az
önkormányzati adattárház számára adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével csatlakozhat.
(utóbbit nem támogatja pályázat, az az önkormányzat teljes költsége)
Az önkormányzati adó rendszer esetében csak rendszercsatlakozásnak van helye valamennyi helyi
önkormányzat esetében.
Az ASP rendszerhez való csatlakozást megelőzően a helyi önkormányzat szolgáltatási szerződést köt a
Magyar Államkincstárral.
IDŐPONTOK:
2017. február 6. – 2017. március 14.: pályázat benyújtása
2017. október 1.: az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat.
2018. január 1.: az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi
önkormányzat.
2016. augusztus 15. napján megjelent a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” tárgyú KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati lehetőség. Balatonfőkajár Község
Önkormányzata a pályázati kiírás szerint részt vehet a pályázaton tekintettel arra, hogy közös önkormányzati
hivatal gesztor települése.

A pályázat keretösszege 8,50 milliárd forint.
A pályázatot Balatonfőkajár Község Önkormányzata a második ütemben, azaz 2017.02.06. –
2017.03.06. között nyújthatja be a pályázatát a kiírásban szereplő tartalommal.
Kérem a Tisztelt testületet a tájékoztatást vegye tudomásul és a 2017. február 6. napjától benyújtható pályázat
előkészítésére adjon felhatalmazást Forró Zsolt polgármesternek.

Balatonfőkajár, 2017. február 9.

