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Határozati iavaslat a bizottság számára: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) kötelezővé tette az önkormányzatok számára az ASP valamennyi szakrendszeréhez történő 
csatlakozást. Az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi 
önkormányzatok, valamint gazdálkodási szakrendszer esetében az önkormányzat által alapított 
költségvetési szerv feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli 
alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer. 
A Kormány az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár útján működteti. 

A Korm. rendelet alapján az Önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez 
a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás) vagy 
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b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett -
az önkormányzati adattárház számára a 3. mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő 
interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) 
csatlakozhat. 
A Képviselő-testület a 47/2017. (11.02.) számú határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat 
mely szakrendszerek tekintetében csatlakozik az ASP rendszerhez, illetve arról, hogy az 
önkormányzati adó szakrendszer kivételével interfészes csatlakozással kíván az önkormányzati ASP 
rendszerhez csatlakozni, melynek alapján az ehhez szükséges hozzájárulás iránt kérelem benyújtásra 
került az e-közigazgatásért felelős miniszterhez. A hozzájárulást az Önkormányzat 2017. június 24-én 
megkapta. 

Egyidejűleg - figyelemmel a hivatkozott képviselő-testületi határozat 4. pontjában foglaltakra - a 
KÖFOP-1.2.1 -VEKOP-16 csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez című felhívásra támogatási kérelem került benyújtásra a rendszercsatlakozásra. Az 
Önkormányzat a pályázaton sikeresen részt vett, 2017. július 26~án 9.000.000,- Ft összegű 
támogatásban részesült. 
Az interfésszel csatlakozó önkormányzatok részére 2018. február 15-én került sor az első egyeztetésre, 
a próbaüzem várhatóan július elejétől augusztus közepéig tart, ezután kerül sor a jegyzőkönyvek 
feldolgozására a Kincstár és a minisztérium oldaláról, és a BM döntésére, amely megállapítja, hogy az 
interfésszel csatlakozó önkormányzatoknak sikerült-e a csatlakozási feltételeket teljesíteni, vagy sem. 

A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint: Ha valószínűsíthető, hogy az interfész kiépítésével a 
helyi önkormányzat a csatlakozási határidőre nem készül el, vagy az interfész technikai megvalósítása 
nem megfelelő, az e-közigazgatásért felelős miniszter az interfészes csatlakozáshoz történő 
hozzájárulását visszavonja. 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2017. február 02-án a csatlakozás módjának kiválasztásakor 
még nem álltak rendelkezésre azok az információk, amelyek az interfész csatlakozás ellenében a 
rendszercsatlakozás mellett szólnak. A szakrendszerek fejlesztőivel jelenleg is tartanak az 
egyeztetések az Államkincstár részéről, így megbecsülni is csak óvatosan lehet, hogy a jövőre való 
tekintettel a folyton fejlődő közigazgatási és informatikai környezetben a szabályozásoknak való 
megfelelés érdekében mekkora költségekkel jár az interfészes csatlakozás bevezetése, fenntartása és 
után követése. 

A fejlesztőknek adott szűk fejlesztési és tesztelési határidők, a hagyatéki leltár hiánya, az iktató 
rendszer elavultsága és tanúsítványának hiánya figyelembe vételével feltételezhetően nem vállalható 
az interfészek határidőre történő elkészítése. 
A csatlakozás módosítása esetén a kezelt adatállományokat migrálni kell az adattárház részére. A 
jelenleg használt szakrendszerek díjmentesen leváltásra kerülnek a központ által fejlesztett 
szakrendszerekre, melyek a bevezetést követően nem lokálisan - mint az adatbázisok - hanem egy 
kormányzati felhő szolgáltatáson keresztül lesznek elérhetőek, így a jelenleg használt szerverek 
leterheltsége csökken, valamint az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló 
Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése értelmében, a 
továbbiakban az adattrezor-archiválási kötelezettségnek az önkormányzati ASP rendszer útján tesz az 
Önkormányzat eleget. 

A szakrendszereket az Államkincstár díjmentesen biztosítja, követési- felügyeleti- fejlesztési díj nincs. 
Az ügyfél oldaláról az elektronikus ügyintézés egységes felületen keresztül valósulna meg. A be nem 
vezetett, valamint az elavult szakrendszerek helyett új, a kor követelményeinek megfelelő 
szakrendszerek kerülnének alkalmazásra, mely az adattárházon keresztül biztosítaná az adatok 
sértetlenségét és rendelkezésre állását. 

II. A beterjesztés indoka 

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati ASP rendszerhez 
rendszerszinten történő csatlakozás támogatása és ezzel egyidejűleg a 47/2017. (11.02.) sz. képviselő-
testületi határozat 3. pontjának módosítása. 

2 



III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja: a Korm. rendeletben előírt önkormányzati ASP rendszerhez történő kötelezettség 
teljesítése. A döntés pénzügyi hatása: az interfészes csatlakozás esetén a költségeket az Önkormányzat 
saját forrásából szükséges biztosítani az e-közigazgatásért felelős miniszter döntésének és fejlesztési 
javaslatainak függvényében. Rendszercsatlakozás esetén a támogatói okirat módosításával a költségek 
jelentős részére a támogatás fedeztet biztosíthat. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Képviselő-testület döntését az MÖtv. 41. § (3) bekezdése, a 114. § (2) bekezdése és a Korm. rendelet 
alapján hozza meg. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a 47/2017. (11.02.) számú határozatának 3. pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy 
az önkormányzati ASP rendszerhez (iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, 
ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, a gazdálkodási rendszer, az ingatlan vagyon-kataszter 
rendszer, az ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer vonatkozásában) 
rendszercsatlakozással kíván csatlakozni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az e-közigazgatásért felelős miniszter 
értesítésére, és ezt követően önkormányzati ASP rendszer rendszercsatlakozással kapcsolatos 
intézkedések megtételére, különösen a Magyar Államkincstárral szolgáltatási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16., a szerződéskötés határideje a miniszteri döntést követően 

3. felkéri a polgármestert „a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ASP 
központhoz való csatlakozása" című" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 azonosító számú 
támogatói okirat módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyző Kabinet 

Budapest, 2018. július 10. 

dr. Sára Botond 
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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