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Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához,
valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel
- az állam ASP szolgáltatás keretében központi informatikai
támogatást biztosít az önkormányzatoknak
- és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

Az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásaival megvalósul az
önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása,
ügyintézési folyamataik standardizálása.
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Mit jelent az
ASP?

Az Application Service Provider (ASP) 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.

ASP szolgáltatás
esetén

Technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldás olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthatnak hozzá, azok magas beruházási, üzemeltetési költségei miatt.

Az önkormányzati feladatellátás támogatása két lépcsőben
Az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer kiépítése

ASP 1.0 projekt
„Önkormányzati ASP központ felállítása”
Azonosítószáma: EKOP-2.1.25-2012, EKOP-3.1.6-2012
A projekt lezárult: 2015 végén
 a közép-magyarországi régióban az önkormányzatok
önkéntes alapon való csatlakozását tette lehetővé,
 2015. június 30-ig összesen 55 önkormányzat csatlakozott az önkormányzati ASP központhoz

Az ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése

ASP 2.0 projekt
„Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és
országos kiterjesztése”
Azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016
Célja:
 az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos
kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével és egy adattárház megvalósításával,
 az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP
Központ bővítése, továbbfejlesztése

Az ASP Központ szolgáltatásairól további információ: http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu
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Az ASP rendszerek használatának előnyei
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Az igénybe vehető rendszerek lefedik az önkormányzati folyamatok legfontosabb részeit
A jogszabályokban előírt kötelező feladatok és az analitikus nyilvántartások vezetése.
A rendszerek integráltan, egymással kommunikálva és összehangoltan működnek.
A jogszabályban meghatározott kötelező adatszolgáltatások előállítása.
A vezetői döntésekhez információk biztosítása.
A rendszerek jogszabálykövető működésének biztosítása.
Az elkülönült adattárolás és mentés központilag biztosított.
Az adatokhoz csak a jogosultsággal rendelkező felhasználók férnek hozzá.
Használata ingyenes.
A bevezetéséhez szükséges eszközök és szakértelem beszerzéséhez támogatás
igénybevétele
A bevezetéshez szükséges oktatás központilag.
A felhasználóknak folyamatos támogatás ügyfélszolgálaton és hibabejelentő
rendszeren keresztül.
A rendszerek biztosítják az elektronikus ügyintézéshez szükséges technológiákat.

Jogszabályi háttér

§

Az önkormányzati ASP szolgáltatás szabályozott, átlátható működése érdekében
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény (Mötv.) hatálybalépése 2016. július 1-jén
megtörtént.
 A Mötv. felhatalmazása alapján 2016. szeptember 3-án lépett hatályba az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet), amely a csatlakoztatási és későbbi működtetési folyamat kereteit rögzíti.

Az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár útján működteti
A Kincstár működtetési feladatai:






A csatlakozás-, és szolgáltatás-menedzsment ellátása
A szolgáltatási szerződések csatlakozó szervezetekkel való megkötése
és módosítása
Ügyfélszolgálat biztosításával a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélkapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása,
biztosítva a hibabejelentés lehetőségét
A szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok
elvégzése

Az ASP Központ szolgáltatásairól további információ: http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu
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A rendszer elemei

Hagyatéki
leltár

Gazdálkodási

Szakrendszerek

Elektronikus
ügyintézési
portál

Önkormányzati
adó

Ipar- és kereskedelmi

Ingatlanvagyonkataszter
Önkormányzati
települési
portál

Iratkezelő

Keretrendszer

A szakrendszerek számára egységes felület és hozzáférés, felhasználó- és jogosultságkezelés

Támogató rendszerek

Napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatokat segítő alkalmazások

Önkormányzati
adattárház

A szakrendszerekben képződött, az interfészen átadott adatokból áll,
és a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítését szolgálja

A rendszerhez való csatlakozás módja
Rendszercsatlakozás





A keretrendszer és a szakrendszerek igénybe
vételével valósul meg.
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden helyi önkormányzat esetében a szakrendszerek használatának önkormányzatonkénti elkülönítését biztosítani kell.
Az általa használt szakrendszerekben tárolt adatok adatfelelőse a helyi önkormányzat.

Interfészes csatlakozás




Ez a kormány által támogatott csatlakozási forma


Önkormányzati adó rendszer esetében csak rendszercsatlakozás lehetséges

A rendszer által támogatott feladatok
önálló informatikai megoldása mellett
– az önkormányzati adattárház számára meghatározott adatok átadását
lehetővé tevő interfész kiépítésével
valósul meg.
Az interfész kiépítéséhez szükséges
fejlesztésekről a helyi önkormányzat
saját erőből gondoskodik a Kincstár
által meghatározott informatikai specifikációk alapján.
Az interfész technológiai megfelelőségét a csatlakozás előtt az eközigazgatásért felelős miniszter ellenőrzi.

Az ASP Központ szolgáltatásairól további információ: http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu
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A csatlakozás ütemezése
2017. január 1.

A gazdálkodási rendszerhez és önkormányzati adórendszerhez csatlakoznak a kormányrendelet 4. melléklete szerinti helyi önkormányzatok

2017. október 1.

Az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat

2018. január 1.

Az ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi
önkormányzat

A csatlakozási folyamat szakaszai

Előkészítő
szakasz

Az ASP Központtal (ASP projekttel) folytatott kommunikációs csatornák
kiépítése, a csatlakozás helyi feladatainak megtervezése, a csatlakozási
feltételek biztosításához szükséges beszerzések megkezdése, és a Csatlakozási és Szolgáltatási szerződés megkötése. Az önkormányzati csatlakozási
felkészülési feladatok támogatására tervezetten egy 8.5 Mrd Ft-os pályázati
keret áll rendelkezésre. A pályázati konstrukció a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című,
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú projekt, amelynek felhívása 2016. augusztus 15-én jelent meg.

Csatlakozási
szakasz

Az ASP rendszerhez történő fizikai és szolgáltatásokra vonatkozó
szerződéses csatlakozás, mely során az önkormányzat kialakítja
az Önkormányzati ASP rendszer helyi működtetéséhez szükséges
műszaki, technológiai, infrastrukturális, üzemeltetési feltételeket, sor kerül a felhasználók oktatására, a bevezetett rendszerek
felhasználói tesztelésére és a szükséges migrációs feladatok
elvégzésére.

Éles szolgáltatás
igénybevételi
szakasz

!

Az ASP Központ a megkötött Csatlakozási és szolgáltatási szerződés és szolgáltatási szint megállapodások (SLA)
mentén nyújtja az önkormányzatoknak az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait

Az önkormányzati ASP-hez történő csatlakozásnak, illetve a csatlakozást követő supportnak nincsen külön költsége, az állam a központi költségvetésből finanszírozza ezen
tevékenységeket, így az önkormányzatok oldalán nem jelentkeznek többletköltségek
sem az önkormányzati ASP bevezetése, sem a használata kapcsán!

Az ASP Központ szolgáltatásairól további információ: http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu
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Oktatás
A kormányrendeletnek megfelelően első körben a gazdálkodási és az
adó szakrendszer, valamint az ASP szolgáltatásait összefogó KERET
rendszer felhasználói vesznek részt az éles indítást szolgáló felkészítésen.
A képzés három fő modulból áll:
•
E-learning oktatás: az ASP első kiterjesztési ütemének képzései
az elektronikus tananyagok, segédanyagok megosztásával kezdőtnek
2016. október folyamán. A rendszer eléréséről külön tájékoztatót küldünk.
•
Nagycsoportos szakrendszeri bemutató és képzési tájékoztató,
ahol átfogó szakrendszeri, jogszabályi tájékoztatást biztosítunk a résztvevőknek a géptermi oktatások bevezetéseképp.
•
Kiscsoportos, géptermi gyakorlati képzés a megyeszékhelyeken.

Az ASP Központ szolgáltatásairól további információ: http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu

