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E l ı t e r j e s z t é s 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 10-i ülésére 

az ASP központi szolgáltatási keretrendszerhez való csatlakozáshoz 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára, Pogácsás Tibor úr, azzal kereste meg 
önkormányzatunkat, hogy a csatlakozzon az önkormányzati ASP (alkalmazás-szolgáltató 
központ, angolul: Application Service Provider – ASP) központhoz.  
Az ASP 1.0 projekt a közép-magyarországi régiót célozta, és az önkormányzatok önkéntes alapon való 
csatlakozásának eredményeképpen 2015. március 31-ig 11, majd 2015. június 30- ig további 44 
önkormányzat csatlakozott az önkormányzati ASP központhoz.  
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014.  
(XII. 15.) Korm. határozatban a Kormány az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, az 
elektronikus közigazgatás elıtt álló akadályok lebontása mellett foglalt állást. A határozat 
11. pontja a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter feladatává tette az Önkormányzati 
ASP központ felállítása címő kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos 
kiterjesztésének (a továbbiakban ASP 2.0 projekt) elıkészítését. 
 
A projekt célja az e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP 
központ létrehozása, amely az önkormányzatok számára lehetıvé teszi a hatékony 
forrásfelhasználás mellett, a belsı mőködés támogatását és egyes e-közigazgatási 
szolgáltatások nyújtását korszerő informatikai megoldások segítségével. Az ASP szolgáltató 
központ keretrendszerén keresztül elérhetı alkalmazások köre: 

• Gazdálkodási rendszer, 
• Ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 
• Helyi adórendszer, 
• Iratkezelı rendszer, 
• Önkormányzati portál, 
• Ipari és kereskedelmi rendszer, valamint 
• keretrendszeri szolgáltatások. 

Az ASP szolgáltatott rendszerei integráltak, amely a keretrendszeren keresztül és az irat szakrendszer 
(iratforgalom kezelése) használatával valósul meg. Az ASP szolgáltatásokhoz történı csatlakozás 
esetén a keret és az irat szakrendszerek - a választott más szakrendszereken túl - mindenképp 
szükségesek. 

A fejlesztés célja, hogy az önkormányzatok az önkormányzati ASP szolgáltatások igénybevételével: 
• a saját fejlesztéső és üzemeltetéső szoftvereknél költséghatékonyabb módon juthatnának 

hozzá korszerő alkalmazásokhoz, kiváltva az elavult technológiájú alkalmazásokat (pl. 
Kincstári alkalmazások egy köre); 



• gyorsabban és egyszerőbben vezethetnek be korszerő alkalmazásokat; 
• korszerő és szabványos informatikai biztonsági, mentési, üzletmenet folytonossági 

szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá; 
• hozzáférhetnek a központi e-közigazgatási fejlesztések eredményeihez 
• erıforrásaikat a fı tevékenységük ellátására koncentrálhatják, mivel a szolgáltatott 

alkalmazásokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladataik jelentısen csökkennek; 
•  hozzáférhetnek az önkormányzati feladatkörben lévı eljárások egységes 

               igazgatásszervezésének és a jogszabályalkotás proaktív követésének eredményeihez; 
• a feladatellátásuk során építhetnek a szakrendszerek integrációjára. 

Javasolom a képviselı-testületnek az önkormányzat ASP rendszerhez történı csatlakozását. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a az ASP központi 
szolgáltatási keretrendszerhez való csatlakozásról szóló elıterjesztést, mely alapján úgy 
döntött, a központi önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozni kíván. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékáról értesítse a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságát. 
 
Felelıs: Molnár Balázs polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
 
 
Kéthely, 2014. szeptember 2.         
 
 
 
                                                                                                Molnár Balázs 
            polgármester 
 
 


