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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya felhívást tett közzé az önkormányzatok részére, hogy a közigazgatási
eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek
csökkentése megvalósulhasson.
A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív
terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi
kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az
egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési
ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.
A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával
tervezi megvalósítani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéshez” című felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes
programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli
szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás
technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a
feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem
juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.
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 (25. §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP
rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál - rendszercsatlakozás esetén - megteremti.
Az Önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III.24.)
Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi
keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár került kijelölésre, az ASP központ
informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. felelős.
A felhívás célja az egységesített elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az
egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának
megvalósításával.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást
d) gazdálkodási rendszer
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer
f) önkormányzati adó rendszer
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g) ipar- és kereskedelmi rendszer
h) hagyatéki leltár rendszer.
Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez
a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (továbbiakban: rendszercsatlakozás)
csatlakozhat.
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához
az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.
A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez rendszercsatlakozással
csatlakozik.
vagy
b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása
mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletben
meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban:
interfészes csatlakozás) csatlakozhat, mely esetben is kötelező az önkormányzati adó
rendszerhez történő rendszercsatlakozás.
Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének
megtartása mellett abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján az ASP Korm. rendelet
mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján egy
szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati
adattárház számára. Az önkormányzati adórendszerhez történő csatlakozás ez esetben is
kötelező. Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter - nem hatósági
jogkörben kiadott - egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Felhívás 1. számú melléklete (Önkormányzatok
listája) alapján 2. ütemben nyújthat be pályázatot Szálka Önkormányzatával közösen. A lakosságszám
alapján a vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 9 000 000 forint. Az egyes csatlakozási
feladatokra felhasználható maximális bruttó költségeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
Beadási határidő: 2017. február 2. - 2017. február 28.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2017. január 26.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) határozata
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárul a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásához;
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások lefolytatására és az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára;
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja a polgármestert a pályázat nyertessége esetén a projektet érintő Szolgáltatási
Szerződés aláírására.
Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követően a Közreműködő Szervezet által
meghatározott időpontnak megfelelően
Felelős: Ács Rezső polgármester
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