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Előzmények

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 108. §-ában foglalt rendelkezések alapján az elektronikus ügyintézésre
kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől
biztosítaniuk kell az e-ügyintézés lehetőségét.
Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP (Application Service Provider)
rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatoknál megteremti, valamint biztosítja az
önkormányzati feladatellátás meghatározott elemeinek (gazdálkodás, helyi adók,
ingatlanvagyon-kataszter stb.) informatikai támogatását ún. szakrendszerek rendelkezésre
bocsátásával.
Az ASP rendszer országosan kötelező kiterjesztését a Kormány az elektronikus közigazgatás
kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 11.
pontjával írta elő. Ehhez a törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg az
Mötv. 114. §-ának módosításával.
A részletszabályokat az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm.
rendelet határozta meg. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár került
kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt felelős.
A rendszerhez történő csatlakozás költségeinek egy részéhez forrást a KÖFOP-1.2.1 –
VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című felhívás biztosít az alábbiak szerint.
A felhívás indokoltsága, célja
A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése
országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz
történő csatlakozásának megvalósításával. A felhívás keretében az ASP korm.rendelet alapján
az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési
önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei:
a) szakrendszerek,
b) keretrendszer,
c) támogató rendszerek és
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.
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 űrlapszolgáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 milliárd
Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1200-1240 db.

A felhívás szerint kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Szakmai tevékenységek
1.1 Eszközök beszerzése
A Korm.rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek
beszerzése üzembe helyezéssel együtt:







Munkaállomás
Laptop
Monitor
Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő)
Nyomtató
NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény,
szünetmentes tápegység, switch)

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén, azzal összefüggésben az
önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés)
feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások
beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon,
pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. Ennek keretében a folyamat átalakítási
feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása
valósul meg.
Kötelezően módosítandó szabályzatok:



IT biztonsági szabályzat
Iratkezelési szabályzat

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus
ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati
rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja


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.
Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség
szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk
kerüljenek.



rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak 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.
adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi
nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az
adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alap1./ján, központi
támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai
rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.



1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó
oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés
költségei).
1.6 Tesztelés, élesítés
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük és
ellenőrizniük kell a számikra kialakításra kerülő szolgáltatások működtetését, a migrált
és átadott adatokat.
2. Projektmenedzsment
3. Horizontális követelmények teljesítése
4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

A támogatás mértéke, összege
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata legfeljebb 9.000.000 Ft támogatási összeg
igénylésére jogosult.
A pályázat keretében a maximális támogatási összeg igénylése a felhívás által az egyes
költségkategóriákra meghatározott maximálisan elszámolható összegek figyelembe vétele
mellett, az alábbi költségstruktúrában lehetséges:
 Eszközbeszerzés 2.160.000 Ft
 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása 1.800.000 Ft
 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása 1.440.000
Ft







Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, adatmigráció 2.610.000 Ft
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás 270.000 Ft
Tesztelés, élesítés 450.000 Ft
Projektmenedzsment 225.000 Ft
Kötelező nyilvánosság 45.000 Ft

Az ASP Korm. rendeletben foglaltak értelmében az ASP rendszerhez rendszercsatlakozás
formájában történik meg a csatlakozás.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel
a 2015. évi CCXXII. törvény 108. §-ára
1./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem előkészítésére,
valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására.
Határidő:

2017. április 3.

Felelős:

előkészítésért: Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: a polgármester.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. március 22.
Dr. Papp László
polgármester

