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A projekt tartalma, lényege: 

A projekt megvalósításával, műszaki feltételek megteremtésével az ügyintézők, vezetők számára az 

információk és az ügyintézéshez használatos funkcionalitás, a törzsadatok stb. sok rendszer helyett egy 

rendszerben érhetők el. Ez nem csupán kényelmi előny, de sok automatizált feladat elvégzése mellett 

növeli az adatminőséget és a szervezet adatvagyonának áttekinthetőségét. 

 

Technológiai szempontból az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján 

megvalósított integráció, mindenekelőtt a szakterületi szoftverek automatikus vagy részben automatikus 

együttműködését, rendszeres adatcseréjét biztosítja. 

Másodsorban magában foglalja azoknak az adatcsoportnak a részben vagy teljesen központosított 

kezelését, összehangolását, amelyek több szakrendszerben is előfordulnak (törzsadatok).  

Az ASP rendszer kezeli a külső adatkapcsolatokat – Magyar Államkincstár, KEK KH, NAV, valamint 

a banki kapcsolatok és az önkormányzati főkönyv felé, illetve támogatja az információ szolgáltatás 

rendjében meghatározott feladatokat. 

A kialakított rendszer része az elektronikus ügyintézés támogatása, egyenlegek lekérdezése, ügyiratok 

fogadása, bevallási űrlapok kitöltése, változás-bejelentések, nyilatkozatok, kérelmek benyújtása mind a 

lakosság és vállalkozók részéről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt műszaki-szakmai eredményei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASP csatlakozás valamennyi 

szakrendszerhez - kártyaolvasó 

eszközök beszerzése 

Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszközök száma (10+4 

db).  

ASP csatlakozás valamennyi 

szakrendszerhez - 

működésfejlesztés és 

szabályozási keretek kialakítása 

Módosított új szabályzatok vagy önkormányzati rendeletek (3 db): 

Információ átadási szabályzat, iratkezelési szabályzat, SZMSZ 

aktualizálása valósult meg. 

ASP rendszerhez való 

csatlakozás műszaki 

feltételeinek megteremtése 

Beszerzett, üzembe helyezett eszközök : 10 db számítógép, 10 db 

monitor, 6 db switch, 10+4 db kártyaolvasó beszerzés.) 

ASP szakrendszerhez való 

csatlakozás 

Elektronikus ügyintézés működési feltételeinek, kereteinek 

szabályozása - elektronikusan indítható ügytípusok létrehozása (3 

db): iparűzési adó, kommunális adó, építményadó bevallások 

elektronikus ügyintézési feltételeinek kialakítása - sikeres 

adatfeltöltés/adatbetöltés. 

ASP csatlakozás valamennyi 

szakrendszerhez  

Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és 

szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat megvalósítása. 

Tesztelés, élesítés, szakrendszeri csatlakozás, adatátadás az alábbi 

szakrendszerek tekintetében: 

- adó, gazdálkodás, vagyonkataszter, iratkezelés, 

iparkereskedelem, hagyaték, e ügyintézési portálrendszer.  

ASP csatlakozás valamennyi 

szakrendszerhez 

Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres 

migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében. 



 

 



 

 



 


