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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. 

 

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 
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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 Belügyminisztérium, a Magyar Államkincstár, a Kincsinfo Kincstári Informatikai Nonprofit 

Kft., a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség (KIFÜ) alkotta konzorcium 2,8 milliárd forintos projekt célja a legkorszerűbb e-

közigazgatási megoldásokra építve egy alkalmazásszolgáltató központ (ASP) létrehozása. 

 

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) 

 

Rendszercsatlakozás esetén  

- a keretrendszer és a szakrendszer által támogatott feladatainak informatikai támogatását a 

helyi önkormányzat a keretrendszer és a szakrendszer útján látja el,  

- a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden helyi önkormányzat esetében a 

szakrendszerek használatának önkormányzatonkénti elkülönítését biztosítani kell,  

- az általa használt szakrendszerekben tárolt adatok adatfelelőse a 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. 

A pályázatot a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése jogosult benyújtani.  
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Jánossomorja Város 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 Jánossomorja Város Önkormányzata a második ütemben, azaz 2017.02.01. 

– 2017.02.28. között nyújthatja be A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású 

támogatás, mely lakosságarányosan 3000-10000 lélekszám közötti település esetében 

maximum 7 millió forint lehet. 

Az önkormányzatnak a pályázat keretein belül lehetősége nyílik az ASP Kormányrendelet 2. 

számú mellékletében meghatározott minimumelvárások megteremtésére (informatikai 

eszközök beszerzése). 

 

A pályázat benyújtásakor szükséges csatolni  - közös hivatal esetén – önkormányzatonként a  

támogatási kérelem benyújtására és a támogatás felhasználására vonatkozó képviselő-testületi  

felhatalmazást.  

 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (XI. 30.) Kt. határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának – mint a Jánossomorjai Közös Önkormányzati  

Hivatal székhelytelepülésének - Képviselő testülete pályázatot kíván benyújtani a 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra 

a következők szerint:  

Igényelt támogatás: 7 000 000 Ft  

Támogatás intenzitása: 100%  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtásra,  

valamint a támogatás felhasználására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Újrónafő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületétől és Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testületétől a 

pályázat benyújtásához szükséges képviselő-testületi felhatalmazást kérje meg. 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:   2016. december 7. ill. 2017. február 28. 

 

 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni és abba döntést 

hozni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2016. november 21. 

 

                       Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 

 

 

 


