
Térségi Közigazgatási és Közszolgáltatási 

  Informatikai rendszerek továbbfejleszté
se 

amelyre saját erôbôl nem lenne lehetôségük. Mindezért 
elôre tervezhetô, alacsony mértékû szolgáltatási díjat 
kell csak fizetniük.

Mikor lehet csatlakozni és mire 
igényelhetô támogatás? 
 
Csatlakozni az ASP központ fejlesztési idôszakát 
követôen, várhatóan 2011-tôl lehet majd. Az 5 ezer 
lakosnál kisebb lélekszámú települések csatlakoztatá-
sára csoportos formában kerülhet sor.
A csatlakozás során egyebek közt az - ASP közpon-
ton keresztül - alábbi tevékenységek kerülne támoga-
tásra:
• Szoftverek testreszabása
• Adatmigráció
• Törzsadatok feltöltése
• Infrastruktúra bôvítése
• Lakosság tájékoztása

Mekkora a támogatás összege?

Egy önkormányzat csatlakoztatására felhasználható 
maximális összeg a településméret függvényében 15-
85 millió Ft lehet.

Hogyan lehet jelezni a részvéte-
li szándékot?

A csatlakozni kívánó hivatal a régióban kiépítésre pá-
lyázó önkormányzatnak szándéknyilatkozatot adhat 
át (akár több pályázónak is) 2010. január 10-ig. A 
szándéknyilatkozat csupán elvi kötelezettségvállalást 
jelent.

További információ:

VÁTI Nonprofit Kft. 
1016 Budapest, 
Gellérthegy u. 30-32.
info.asp@vati.hu
telefon: 06 40 638 638
www.vati.hu

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósulnak meg.

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



Miért fontos az önkormányzat-
oknak elektronikus eszközökkel 
támogatni a munkájukat?

A világ legtöbb országában folyamatosan új infor-
mációs és kommunikációs technológiákat, innovatív 
megoldásokat alkalmaznak a közszolgáltatások és 
a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése érde-
kében. Ma a közigazgatási szervek az elektronikus 
lehetôségek széles tárházával élhetnek, hogy a köz-
szolgáltatásaik elérhetôségét, minôségét, átláthatósá-
gát javítsák, a közigazgatás költségeit pedig lehetôleg 
csökkentsék. Az új eszközök és módszerek 
alkalmazása révén lehetôség nyílik a köz-
igazgatás szolgáltató szerepének fejleszté-
sére, az ügyintézés gyorsabbá tételére. 
Több jogszabály (pl. Ket. módosítás, EU 
Szolgáltatási Irányelv) kötelezettségként 
írja elô az elektronikus kapcsolattartás 
biztosítását az önkormányzatok esetében 
is.

Mi az alkalmazásszolgáltató 
(ASP) központ lényege?

Minden régióban egy tapasztalt önkormányzat bá-
zisán, európai uniós támogatással létrejövô ún. al-
kalmazásszolgáltató központ korszerû informatikai 
alkalmazásokat (szoftvereket) biztosít a késôbbiekben 
csatlakozó önkormányzatoknak. A csatlakozóknak 
nem kell licenszdíjakat fizetni, vagy az üzemeltetéssel 
törôdni - az összes szolgáltatás az interneten keresz-
tül egyszerûen, folyamatosan elérhetô.

Miért nem egyedi pályázatok út-
ján lehet a helyi informatikát fej-
leszteni?

Az eddigi tapasztalatok alapján az egyedi e-önkormány-
zati fejlesztések meghatározott méret alatt nem hatéko-
nyak, és a „szigetszerû” rendszerek építését a rendelke-
zésre álló források nem teszik lehetôvé. Csak a források 
koncentrált felhasználásával, megosztott szolgáltatások 
elvét követô támogatási konstrukció alkalmazásával le-
hetséges a kitûzött célok elérése.

Milyen célokat érhetünk el a pá-
lyázatok megvalósításával?

•  Az állampolgárok és vállalkozások igényeihez igazo-
dó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgálta-
tások megvalósítása;

•  Önkormányzatok belsô hatékonyságának növelése a 
korszerû informatikai megoldások segítségével és a 
hozzájuk kapcsolódó szervezetfejlesztéssel;

•  Fenntartható önkormányzati informatikai fejlesztések 
megvalósítása.

Ki pályázzon az alkalmazás-
szolgáltató központ kiépíté-
sére és milyen feladatai lesz-
nek?

Az e-önkormányzati rendszerek továbbfejlesztésének 
kedvezményezettje minden régióban olyan önkormány-
zat lehet, amely már jelentôs tapasztalatokkal rendelke-
zik és jelenleg is magas szintû e-ügyintézési szolgáltatá-
sokat tud nyújtani.
A nyertes önkormányzat végzi a szakrendszerek fej-

lesztését, üzemeltetését, jogszabálykövetését, oktatását; 
felhasználói tanácsadást nyújt és kiépíti a kapcsolódó 
infrastruktúrát; továbbá végzi a csatlakoztatással járó 
feladatokat is. 

Melyek lesznek az ASP köz-
pont által nyújtott szolgáltatások 
(szoft  verek)?

•  Iratkezelô- és workflow rendszer
•  Önkormányzati portál rendszer
•  Szociális igazgatási rendszer
•  Adóügyi alkalmazás
•  Ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer
•  Építéshatósági rendszer
•  Gazdálkodási rendszer
•  Gyámügyi rendszer
•  Testületi munkát támogató rendszer

Miért éri meg a hivataloknak az 
ASP központhoz csatlakozni?

•   Az önkormányzatok jelentôs költségeket takaríthat-
nak meg az egyedi rendszerek bevezetéséhez képest, 
valamint egyes szoftverek használata is támogatja a 
hatékonyság növelését.

•   A csatlakozás segítéségével költséghatékonyan 
teljesíthetôek a vonatkozó jogszabályi elôírások.

•   Az új szolgáltatásokkal a külsô és belsô ügyfelek jobb 
kiszolgálására nyílik lehetôség.

•   A legkorszerûbb, minôségi informatikai alkalmazáso-
kat vehetik igénybe.

•   Magas biztonsági szintû szolgáltatásokat nyújt a köz-
pont.

A szoftverek ASP rendszerben való igénybe vételével 
az önkormányzatok olyan szolgáltatásokhoz juthatnak, 


