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Az elektronikus  közigazgatás  kiterjesztésének 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 ad  központi  információs
rendszer szintű támogatást.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében 
gazdaságosabb és hatékonyabb az ASP technológia alkalmazása, melynek lényege, hogy az 
önkormányzat nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel gépeire és 
kezdi el annak használatát, hanem egy szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe 
az alkalmazásokat, s így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok 
ellátásának informatikai támogatását.

Ehhez mindössze megfelelő internet-kapcsolatra és egy böngészővel ellátott számítógépre van
szükség, az önkormányzatnak a saját számítógépén semmit nem kell telepítenie, e helyett a 
böngésző segítségével, távoli azonosítás használatával lép be a szolgáltatásba. A böngészőben 
megnyíló felületen minden önkormányzat egységes formában férhet hozzá a nyújtott 
szolgáltatásokhoz, és – bár az adatok tárolása központilag történik – minden önkormányzat 
csak a saját adataihoz fér hozzá.

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 (ASP2 projekt).

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer  országos  kiterjesztéséhez”  című  (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  kódszámú)  felhívás,
melyben nevesítették a 2017. évtől csatlakozásra kötelezett önkormányzati hivatalokat.

Természetesen hivatalunk beleesett a szerencsés első csatlakozók körébe!



Miért van szükség az ASP-re?

-2013. évi L-es törvényi előírásokat teljesítenie kell az önkormányzatnak,
-megfeleljen a Kincstár által közzétett műszaki minimumfeltételeknek,
-teljesítse  az  állami  és  önkormányzati  szervek  elektronikus  információbiztonságáról  szóló
törvényben előírt követelményeket,
-biztosítsa  az  önkormányzati  ASP  központhoz  történő  csatlakozáshoz  szükséges  helyi
feltételeket és a meglévő adatok migrációját,
-vállalja, hogy a szakrendszer által támogatott feladatait a szakrendszer útján látja el.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
- iratkezelő rendszer,
- önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
- az  elektronikus  ügyintézési  portál  rendszer,  ide  értve  az  elektronikus  űrlap-

szolgáltatást,
- gazdálkodási rendszer,
- ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- önkormányzati adó rendszer,
- ipar- és kereskedelmi rendszer,
- hagyatéki leltár rendszer.

I. Első döntésünkben a rendszer üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésének
beszállítóját határozza meg. Megkerestünk három vállalkozást, de a legkedvezőbb
a  Szigetköz  Kft  ajánlata,  aki  3.150  eFt-ért  vállalja  a  szükséges  eszközök
beszerzését. 

Határozattervezet:

Hédervár (Darnózseli, Lipót, Kisbodak, Dunaremete)  Község Önkormányzat képviselő-
testülete megvizsgálta a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer
országos kiterjesztéséhez” szükséges eszközök beszerzésére beérkezett árajánlatokat és
úgy döntött, hogy a  Szigetköz Kft ajánlatát fogadja el,  bruttó  3.150.000.-Ft beszerzési
díj ellenében.

Felelős:    polgármester
Határidő: 2016. 12. 16.

II. Második  döntésünk  arra  vonatkozik,  hogy megbízunk  egy  vállalkozót,  hogy a
rendszer hatékony indításával kapcsolatos feladatokat ellássa, így a szakszerű és
jogszerű működés biztosítottnak látszik. A munka műszaki tartalmát a mellékelt
ajánlattételi felhívás részletesen tartalmazza, a legfontosabb momentumok 

az adatminőségének javítása, migrációja szempontjából:



a. adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni
a  migrálásra  kerülő  adatállományokat  és  a  szükséges  tisztításokat  el  kell  végezni  annak
érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.

b.  rendszer  testreszabás,  paraméterezés:  Az  Ajánlattevőnek  az  Ajánlatkérő  utasításainak
megfelelően a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia
a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító
beállításokat, azokat az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket,
amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.

c. adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő utasításai
szerint a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell
az adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás
segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a betöltés
során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.

a tesztelés, élesítés során:

Az  ASP  szolgáltatáshoz  történő  csatlakozás  során  az  önkormányzatoknak  tesztelniük,
ellenőrizniük  kell  a  számukra  kialakításra  kerülő  szolgáltatások  működését,  a  migrált  és
átadott adatokat.
Az  Ajánlattevő  feladata  a  kapcsolódó  dokumentációk,  tesztforgatókönyv,  tesztelési
jegyzőkönyv kidolgozása, a tesztelés, élesítés támogatása.

A munka  ellátására  javasoljuk  megbízni  az  E-Szoftverfejlesztő  Kft-t  aki  a  legkedvezőbb
árajánlatot adta (   mell.), valamint a kialakult jó munkakapcsolat miatt már jó tapasztalataink
vannak a céggel.

Határozattervezet:

Hédervár (Darnózseli, Lipót, Kisbodak, Dunaremete)  Község Önkormányzat képviselő-
testülete  megvizsgálta  a  Csatlakoztatási  konstrukció  az önkormányzati  ASP-rendszer
országos  kiterjesztéséhez  (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’  című  pályázat  1.4.  pontjában
meghatározott „önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja”
feladatának elvégzése,  valamint  az  1.6.  pontjában meghatározott  „Tesztelés,  élesítés”
feladatának támogatás feladatra beérkezett ajánlatokat és úgy döntött, hogy a munkára
az E-Szoftverfejlesztő Kft-t bízza meg bruttó  3.360.000.-Ft díj ellenében.

Felelős:    polgármester
Határidő: 2016. 12. 16.

Hédervár, 2016. 12. 05.

                                                                           Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző


