
Projektünk célja a közigazgatási eljárásokban résztvevő hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti 
relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása az egységesített 
önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével.

Ladánybene és Kunbaracs Községek Képviselő-testületei 2013. február 21-i közös testületi 
ülésükön megállapodást kötöttek arra vonatkozóan, hogy 2013. március 1. napjától a 
polgármesteri hivatalok által ellátandó feladatokat közösen-Ladánybenei Közös 
Önkormányzati Hivatal elnevezéssel- látják el s a közös önkormányzati hivatalt együttesen 
tartják fenn.

Jelen projekt az ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek megvalósítását támogatja, 
az Önkormányzatunk számára nyújtott központi csatlakozási források biztosításával.

A program során megvalósítani kívánt szakmai tevékenységek:

1. Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastruktúra megteremtéséhez és 
hatékony működéséhez az alábbi eszközök és szoftverek beszerzését és üzembe helyezését 
tervezzük:
Munkaállomások MS Windows környezetben 2 darab,
Laptopok MS Windows környezetben 1 darab,
Monitor alapkonfiguráció 2 darab,
Kártyaolvasó alapkonfiguráció 9 darab,
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 1. verzió 1 darab,
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2. verzió 2 darab,
Rack szekrény 2. verzió 1 darab,
Switch eszköz 2. verzió 1 darab,

2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása külső szolgáltató igénybevételével
A projekt megvalósítása során aktualizálásra kerülnek a belső és külső szabályzások, valamint 
új szabályzatok kerülnek kialakításra. Az ASP központhoz történő csatlakozással az 
Önkormányzat oldalán szükségessé válik a felmerülő folyamatszervezési, szabályozási 
(igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, 
ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi 
szabályzatokon, ügyviteli és informatikai biztonsági területen.

3. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja külső szolgáltató 
igénybevételével
a. adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felülvizsgáljuk a 
migrálásra kerülő adatállományokat, elvégezzük a szükséges tisztításokat annak érdekében, 
hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során kitérünk a formai és 
szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgáljuk az adatok megfelelőségét, hogy a 
rendszerbe validált információk kerüljenek.
b. rendszer testreszabás, paraméterezés: A csatlakozási folyamat során az Önkormányzat 
számára létrehozott felületen meghatározzuk a hozzáférésre jogosultak körét, és a rendszer 
indításához szükséges indító beállításokat. Meghatározzuk azokat az egyedi, csak 
önkormányzatunk működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer 



működéséhez.
c. adatmigráció: A csatlakozási folyamat során Önkormányzatunk a korábbi 
nyilvántartásokból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálja adatait. Az ASP 
szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével 
elvégezzük az adatok betöltését az informatikai rendszerbe, valamint a kijavítjuk a betöltés 
során keletkező esetleges hibákat.

4. Tesztelés, élesítés
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során külső szolgáltató és Önkormányzatunk 
együtt teszteli és ellenőrzi a kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott 
adatokat.

Az önkormányzati ASP kiterjesztésének eredményeképpen:
a) Az ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított 
joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.
b) Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési, 
továbbfejlesztési szoflgáltatás Önkormányzatunk informatikai üzemeltetés költségeinek 
csökkenését eredményezi.
c) Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony 
forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi Önkormányzatunk számára, hogy egy, a legtöbb 
önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzon, ezzel elősegítve belső 
működésünket, a kötelező feladatok megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások 
nyújtását.


