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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. július 29-én Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár levélben keresett meg, 

amelyben tájékoztatást nyújtott az Önkormányzati ASP Központhoz történő csatlakozás 

lehetőségéről, mely az önkormányzati adminisztráció konszolidációjára elfogadott megoldás 

alapjául szolgál és ezen a területen követendő legjobb gyakorlatnak minősül.   

 

Mi az ASP? 
 

ASP - a költséghatékony szoftverhasználati konstrukció. Az ASP (Application Service 

Providing) - magyarul alkalmazás-szolgáltatás, vagy alkalmazás-bérlet – egy új üzleti 

és egyben technológiai konstrukciót jelent.  

Az ASP keretében a felhasználók a tevékenységük támogatásához szükséges ügyviteli, 

vagy egyéb szoftvereket úgy veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcsolódnak a 

szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, az ezeken működő adatbázisokhoz és az 

adatokat kezelő programokhoz. A felhasználói gépeken csak egy egyszerű 

böngészőprogramnak kell futnia és internet kapcsolattal kell rendelkeznie. 

 

 

Az ASP 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 előtt álló akadályok lebontása mellett foglalt állást. A határozat szerint a 

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter feladatává tette az Önkormányzati ASP 

Központ felállítása című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos 

kiterjesztésének előkészítését. 

 

A projekt célja az e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP 

központ létrehozása, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi a hatékony 

forrásfelhasználás mellett, a belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási 

szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével.  

 



Az ASP szolgáltató központ keretrendszerén keresztül elérhető alkalmazások köre: 

- Gazdálkodási rendszer, 

- Ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 

- Helyi adórendszer, 

- Iratkezelő 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 

történő csatlakozás esetén a keret és az irat szakrendszerek – a választott más 

szakrendszereken túl – mindenképp szükségesek. 

 

A fejlesztés célja, hogy az önkormányzati ASP szolgáltatások igénybevételével 

- a saját fejlesztésű és üzemeltetésű szoftvereknél költséghatékonyabb módon 

lehet hozzájutni korszerű alkalmazásokhoz, kiváltva az elavult technológiájú 

alkalmazásokat (pl. Kincstári alkalmazások egy köre); 

- gyorsabban és egyszerűbben lehet bevezetni korszerű alkalmazásokat; 

- biztosítottá válik a korszerű és szabványos informatikai biztonsági, mentési, 

üzletmenet folytonossági szolgáltatások elérése; 

- megismerhetővé válik a központi e-közigazgatási fejlesztések eredményei; 

- az erőforrások a fő tevékenységek ellátására koncentrálhatnak, mivel a 

szolgáltatott alkalmazásokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok jelentősen 

csökkennek; 

- elérhetővé válik az önkormányzati feladatkörben lévő eljárások egységes 

igazgatásszervezésének és a jogszabályalkotás proaktív követésének 

eredményei; 

- a feladatellátás során a szakrendszerek integrációjára lehet építeni. 

 

Az Önkormányzati ASP Központhoz történő csatlakozással az alábbi területen kívánjuk a 

szolgáltatást igénybe venni: 

- Gazdálkodási rendszer, 

- Ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 

- Helyi adórendszer, 

- Iratkezelő rendszer, 

- Önkormányzati portál. 

 

Az Önkormányzati ASP Központhoz történő csatlakozás hardver feltételei önkormányzati 

szinten adottak. Minden munkatárs korszerű számítógéppel rendelkezik (2 éves irodai 

munkára alkalmas hardver).  

A számítógépek operációs rendszere: 

- Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit-es rendszer 

Irodai szoftvercsomag: 

- Microsoft Office 2013 Premium kisvállalati verzió 

 

A 2015. július 29-én megjelent Windows 10. operációs rendszerre történő átállás, októbertől 

kezdődően folyamatos lesz az év végéig. 

Hálózati rendszerünk jól kiépített, megfelelő. 

Internet szolgáltatónk a Bicomix Kft. (8/4 Mbit/sec) 



Városunkban 2018-ig vagy hamarabb kiépítésre kerül az optikai szálon futó nagysebességű 

Internet (minimum: 30 Mbit/sec letöltési sebesség). A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a 

HIR-KER Kft. építi. Az 1. ütemben 2222 ingatlant, a 2. ütemben 666 ingatlant érint.  

A nagysebességű hálózathoz való csatlakozás biztosítja az ASP rendszer üzembiztonságát.  

 

A csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot az ebr42 információs rendszerbe kell feltölteni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival, 

észrevételivel való kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Polgár, 2015. szeptember 1.  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

   

 

 

Határozati javaslat 

  …/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzati ASP Központhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatot és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület támogatja az Önkormányzati ASP Központhoz 

történő csatlakozást.  

 

2./ A Képviselő-testület az ASP szolgáltató központ keretrendszerén 

keresztül az alábbi alkalmazások körét kívánja igénybe venni: 

- Gazdálkodási rendszer, 

- Ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 

- Helyi adórendszer, 

- Iratkezelő rendszer, 

- Önkormányzati portál. 

   

3./ A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

csatlakozási szándékról szóló nyilatkozat ebr42 rendszerben történő 

feltöltéséről. 

   

Határidő: 2015. szeptember 25. 

  Felelős: Tóth József polgármester  


