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Vezetői összefoglaló 
 

Az informatikai fejlesztési javaslat készítésének kiváltó okai között elsősorban a 

2003- ban megjelent Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) 

elektronikus önkormányzati részstratégiájában megfogalmazott célokban, 

valamint az e- Közigazgatás 2010 Stratégia célkitűzéseiben keresendők. 

Mindemellett szem előtt tartottuk az Európai Uniós ajánlásokat is. 

 

Az önkormányzatoknál egyre fokozottabban jelentkezik az 

információszolgáltatási kényszer, amely kettős: külső és belső irányú. Befelé 

történő információszolgáltatáson egyrészt a helyi nyilvántartások kezelését 

értjük, másrészt azokét, amelyeket a hivatal valamely felettes szerv részére 

készít, és továbbít rendszeresen. 

A növekvő igények teljesítését nehezíti az, hogy nem fogja össze egységes 

információs rendszer a különböző nyilvántartásokat, ráadásul gyakran 

találkozunk párhuzamos: papír alapú és elektronikus nyilvántartásokkal is. 

A központilag előírt nyilvántartások száma nagyon magas, egy közepes méretű 

városban akár több százféle nyilvántartást vezethetnek állandó jelleggel, és 

még nem vettük számba az eseti, meghatározott célfeladathoz készített 

nyilvántartásokat, amelyek rövid ideig, vagy nem rendszeresen adnak 

visszatérő feladatot a hivataloknak. 

Az önkormányzatok információs rendszereinek problémái nagyrészt abból 

adódnak, hogy rendkívül szerteágazó tevékenységet végző, nagy és összetett 

szervezetről van szó, így az információrendszere is bonyolult.  
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A közigazgatási szervek között az adatok áramlása legtöbbször alulról fölfelé 

történik, információk alig jutnak vissza az adatokat szolgáltató szervekhez, és az 

önkormányzatokhoz.  

Volumenét tekintve, pl. a központi szint számára szolgáltatott 

adatmennyiségnek csupán kb. 10%-a jut vissza önkormányzati szintre, és a 

visszajuttatott információk kb. 10%-a jut időben vissza az önkormányzati 

döntések megalapozásához, a többi már későn fut be. Az önkormányzati 

vezetésnek az információrendszerekkel szembeni megváltozott követelményeit 

elsősorban az informálás időszerűsége és rugalmassága iránti igények 

növekedése jellemzi. 

 

A megoldás az informatika nyújtotta lehetőségben rejlik, Kiskőrös város 

önkormányzata működésének informatikai alapokra történő helyezésével.  

Elképzelésünk, hogy az említett ajánlásokban megfogalmazott célkitűzéseket 

jelen dokumentumban Kiskőrös város Polgármesteri Hivatalának számára 

megvalósítható formában megfogalmazzuk. 

 

A koncepció a legfontosabb stratégia elemek megvalósítását, így az 

 

• e-ügyintézés (teljes elektronikus ügyintézés) bevezetését 

• e-ügyfélkezelés, e-önkormányzat kialakítását 

• településmarketing támogatását 

• infrastruktúra biztosítását 

• belső hatékonyságnövelését fogalmazza meg elérendő célként. 
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Jelen koncepció Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalának informatikai 

jövőképét, az informatikai fejlesztések irányát, irányelveit határozza meg. Az 

anyag ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a célok megvalósításához milyen 

erőforrások megszerzését tűzheti célul az önkormányzat. 

 

Az informatikai fejlesztés megvalósítását konkrét lépésekre bontva definiáljuk. 

Ezen belül rámutatunk az azonnal megvalósítható, vagy megvalósítandó 

feladatokra és bemutatjuk, hogy melyek azok a megvalósítási lépések, amelyek 

befejezése a stratégiai időszak végére a 2014-es évben várható. 

 

Egyidejűleg bemutatjuk azon kritikus tényezőket is, amelyek a kitűzött célok 

eléréséhez kulcsfontosságúak, éppen ezért azok jelentős mértékben 

befolyásolhatják a definiált projektek megvalósításának sikerét. 

 

A koncepció tartalma a Polgármesteri Hivatalnál található jelenlegi helyzetre, 

elképzelésekre, irányelvekre épít. Ebből következően a körülmények változása 

miatt legkésőbb a stratégiai időszak végév (2014), de amennyiben a helyzet 

indokolja korábban is, az anyag aktualizálása szükséges. 
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Bevezetés 
 

 

Az 1990-es évektől fejlődésnek indult digitális infokommunikációs technológiák 

a legkisebb település számára is biztosítják a lehetőséget az elérhetőségre, 

amely adott esetben a település életben maradásának, versenyképességének 

esélyét jelenti. 

 

A számítógépek és az internet gyökeresen átalakítja a közigazgatás, a 

versenyszféra és az állampolgár korábban kialakult kapcsolatát. 

Tény, hogy az önkormányzatok egyre gyakrabban találják szembe magukat az 

IT-innovációk soros eredményeivel.  

 

Az állampolgári igények követése és kielégítése az önkormányzat olyan 

feladatai, amelyek megoldása egyszerűen rábízható lenne informatikusokra.  

Viszont az elektronikus ügyintézés számos olyan igazgatási szabályozást követel 

meg, amit egyrészt csak jogalkotó tehet meg, másrészt betartásáért a 

polgármesterek, illetve a jegyzők felelősek. 

 

Mivel az IT-kiadások megtérülése nehezen mérhető és nem is az elsődleges 

szempont az önkormányzatok számára, sok polgármesterben merül fel a 

kérdés: nem költ-e túl sokat – vagy esetleg túl keveset informatikára? 

 

Legegyszerűbb válasz, hogy amennyiben az IT-fejlesztés az e-közigazgatás 

bevezetési stratégia alapján történik, és az megállapítja az önkormányzat 
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egészére érvényes költségvetésben az IT részesedését, akkor az indokolt 

fejlesztések segítenek a kitűzött célok elérésben. 

 

Az e-közigazgatás bevezetéséhez szükséges IT-kiadásokat csak úgy lehet az 

önkormányzatok közvetlen szükségleteinek megfelelően és a várható 

eredmények elérésének érdekében tervezni, ha a fejlesztési célok világosan ki 

vannak jelölve a stratégiában. 

 

Egy új IT-fejlesztés önmagában nem hordoz értéket. Az érték az új, vagy az 

újjászervezett ügyviteli és ügyintézési folyamatokból származik.  

 

A helyes irány az, hogy az új rendszer bevezetését eleve bizonyos ügyintézési 

vagy ügyviteli folyamatok kiszolgálására kell tervezni, nem pedig a fejlesztést 

követően kell az önkormányzatot átszervezni. 

 

Szerencsére ma már idehaza is számos jó példa mutatja, hogy települési 

önkormányzatok megtervezett és fegyelmezetten végrehajtott fejlesztési 

tervek mellett, milyen gyorsan eljutottak az egyszerű webes felülettől az on-

line megoldást kínáló alkalmazások bevezetéséig. 

 

Mindez nemcsak egyszerűbbé, átláthatóvá varázsolja a hivatal és az 

állampolgár kapcsolatát, hanem vállalkozóbarát környezetet biztosít a helyi 

kezdeményezéseknek. 

Megteremti a lehetőséget a legkisebb önkormányzat számára is, hogy 

bekapcsolódhasson, és aktív részese legyen a térségi folyamatoknak. 
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Az elmúlt 10-15 év tagadhatatlanul bizonyította, hogy az információs 

technológia egyértelmű versenyelőnyt jelent az ezzel bíró települések számára. 

 

Az IT alkalmazása nem csupán költségracionalizálást, hanem hatékonyabb 

minőségellenőrzést, közvetlenebb, átláthatóbb, szorosabb kapcsolatot is jelent 

a környezettel. Szerepe van abban, hogy az elfogadható vagy kívánatos emberi 

magatartásforma kialakítását segítse a hivatal és környezet között. 

 

Fontos tehát a felismerés az önkormányzatok életében- jelen esetben Kiskőrös 

város Önkormányzatát illetően is-, hogy elkerülhetetlen az Önkormányzat 

működésének informatikai alapokra történő helyezése, a technológiai 

fejlesztésben rejlő lehetőségek kiaknázása. 

 

Jelen dokumentum ezen az úton vezet végig bennünket, Kiskőrös város 

infrastruktúrája jelenlegi helyzetének bemutatásától, egy jövőbeni célkitűzésen 

át egészen a megvalósítás konkrét lépéseinek megfogalmazásáig. 

 

 

 



 4Sales Systems  

 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

 

 Informatikai fejlesztési javaslat 

10

Előzmények  
 

Hazánk az Európai Unióhoz történő csatlakozással többek között azt is 

deklarálta, hogy maga is részese kíván lenni annak az európai fejlődési 

folyamatnak, amely a tudásalapú gazdaság és az információs társadalom 

irányába halad. 

 

Ahhoz, hogy ez a folyamat tervezett módon, egységes elvekre épülve 

alakulhasson mind az Európai Unióban mind az országhatáron belül számos 

dokumentum látott napvilágot. Ezek az ajánlások segítik Kiskőrös város 

Önkormányzatát is saját fejlesztési céljai megfogalmazásában. 

 

 

Nemzetközi és hazai ajánlások  
 

Európai Uniós ajánlások 
 

Az információs társadalom alapját az elektronikus, közszolgáltatások, 

ügyintézések képezik. 

Az Unió az elektronikus szolgáltatások körét, valamint azok interneten keresztül 

történő igénybevételének szintjeit illetően a „Common List of Basic Public 

Services”(CLBPS) ajánlásában rögzítette.  

Ez az előírás az elektronizáltság négy szintjét határozza meg, amelyeket a hazai 

fejlesztési elképzelések szerint az önkormányzatok rövidesen 

megvalósíthatnak. Az első szakasz (NFT I) a CLBPS 1. és 2. szintjét, vagyis a 
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közigazgatási információk online szolgáltatását és adatlapok letöltését jelenti, 

majd a második szakaszban (NFT II) 2006-tól az ügyintézés teljes 

elektronizálásával elérik a CLBPS 3. és 4. szintjét.  

A több elemből álló elektronikus megoldások jól illeszkednek a közigazgatási 

szféra új szerepköréhez, az önkormányzati folyamatok és tevékenységek 

számára pedig a legjobb támogató funkciókat biztosítják.   

 A CLBPS (Common List of Basic Public Services) szintjei: 

CLBPS 1. szint Online információk a közigazgatási szolgáltatokról (ügyleírások, 

nyomtatványok, ügyfél-tájékoztatás) 

CLBPS 2. szint Űrlapok, nyomtatványok letölthetősége (papíron 

továbbíthatók a hivatalba) 

CLPPS 3. szint Űrlapok, nyomtatványok online kitöltése, hitelesítése 

(elektronikus továbbítása)  

CLPPS 4. szint Teljes elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nélkül 

illeték, díj lerovása is elektronikus úton)  

 

 

A CLBPS négy szintjét, mint a lehetséges fejlődési lépéseket kell figyelembe 

venni illetve alkalmazni. 

 

Az ajánlás különválasztja az állampolgárokat, illetve a gazdasági társaságokat 

érintő szolgáltatás csomagokat. 
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Ezek a szolgáltatások a következőek:   

 

 

Szolgáltatások 

állampolgárok részére gazdasági társaságok részére 

személyi okmányok (személyi 

igazolvány, útlevél, vezetői engedély 

iparűzési adó, gépjármű súlyadó 

hatósági igazolások (születési, 

házassági, halotti anyakönyvi 

kivonatok) 

iparengedély, telephely engedély 

kiadása 

lakcímváltozás bejelentése  

 

 

gépjármű regisztráció, súlyadó fizetés  

építési engedélyezés  

szociális juttatások  

helyi adózás  

az egészségüggyel kapcsolatos 

szolgáltatások 
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Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) 
 

A Magyar Kormány 2003-ban fogadta el az Informatikai és Hírközlési 

Minisztérium vezetésével kidolgozott Magyar Információs Társadalom 

Stratégiát (MITS).  

 

A Magyar Információs Társadalom Stratégia a magyar gazdaság és a magyar 

társadalom unióbeli sikerességének záloga.  

 

A MITS a fejlődés kulcsának az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazásának kiterjesztését tekinti. E technológiák széleskörű alkalmazása, 

termelőerővé válása biztosítja a gazdaság modernizálását, a hatékonyság és 

versenyképesség növelését, és ezen keresztül egy új fejlettségi szint, az 

információs társadalom megvalósítását.  

 

A stratégia áttekinti, rendszerbe foglalja és koordinálja az információs 

társadalom megvalósításával kapcsolatos feladatokat, s ez által felgyorsítja és 

hatékonyabbá teszi a felzárkózást. A MITS a társadalmi és gazdasági 

folyamatokon és az információ társadalmasításán alapuló modellje segítségével 

rendszerezi az információs társadalom megvalósításának feladatait.  

 



 4Sales Systems  

 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

 

 Informatikai fejlesztési javaslat 

14

 

1. ábra A MITS a társadalmi és gazdasági folyamatokon és az információ társadalmasításán alapuló modellje 

 

 

A korszerűsítés két alappillérét a folyamatok korszerűsítésében és a 

szolgáltatások modernizálásában határozza meg. Előbbi a folyamatok belső 

működésének korszerűsítését, informatikai alapokra való helyezését jelenti 

("back office"), míg az utóbbi ugyanezen folyamatok funkcióinak tökéletesítését 

("front office"), a felhasználók széles köre számára elérhető elektronikus 

szolgáltatások kialakítását jelenti.  

 

A MITS hat beavatkozási területet (Tartalom és szolgáltatások, Infrastruktúra, 

Tudás és ismeret, Jogi és társadalmi környezet valamint két horizontálisan 

jelentkező terület: Kutatás-fejlesztés és Esélyegyenlőség), melyek alapján 

főirányokat alakít ki.  
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Célkitűzései a főirányokba besorolható, különböző szintű programokon 

keresztül valósulnak meg. A feladatok jelentősége, végrehajtási felelőssége és 

koordinációs igénye alapján az egyes programok kiemelt központi programként 

(KKP), ágazati kiemelt programként (ÁKP), vagy ágazati programként valósulnak 

meg.  

 

A programok kialakítása során fontos szempont volt, hogy együttesen 

biztosítsák a stratégia megvalósítását, rendelkezzenek jól meghatározott önálló 

célokkal, továbbá hogy az egyszeri megoldással szemben a folyamatos 

működést támogassák. További fontos szempont volt, hogy a programok 

lehetőleg piaci, üzleti megoldásokra épüljenek.  

 

A MITS célkitűzései és a célkitűzéseket megvalósítani szándékozó programjai 

teljes mértékben illeszkednek az Európai Unió stratégiájához, és stratégiai 

programjaihoz, az eEurope+ illetve az eEurope 2005 akciótervekhez.  

Ez lehetőséget ad Magyarország számára, hogy kapcsolódjon a közösségnek az 

eEurope-ot támogató programjaihoz (pl. IST, eContent, eSafety, IDA stb.), és 

lehetővé teszi, hogy az EU strukturális alapját forrásként felhasználhassuk az 

információs társadalom építéséhez.  

Ezt a lehetőséget a Nemzeti Fejlesztési Terv keretei között kívánja a MITS 

kihasználni azzal, hogy egyes programjait az NFT operatív programjaiba - 

elsősorban a gazdasági versenyképesség 4. prioritásába - illeszkedően alakítja 

ki.  
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e- Közigazgatási 2010 Stratégia 
 

Az E-közigazgatás 2010 Stratégia célja, hogy olyan, minden résztvevő 

számára közösen megvalósítani kívánt e-közigazgatási jövőképet fogalmazzon 

meg, ami az elkövetkezendő évek fejlesztéseinek részletes céljaihoz egységes 

keretet ad, és megfogalmazza a célok eléréséhez vezető legfontosabb stratégiai 

tényezőket.  

A stratégia segítségével az állam a saját munkafolyamatainak, igazgatási és 

szolgáltató szervezeti rendszerének hatékonyabb megszervezésével, az 

elektronikus közigazgatási eszközökön keresztül elérhető közjavak a 

lehetőségekhez mérten tértől és időtől független hozzáférésének biztosításával, 

továbbá a társadalmi tőke növelésével járul hozzá a tartós, fenntartható 

fejlődés eléréséhez és a jobb minőségű munkahelyek megteremtéséhez. 

 A stratégia a közigazgatási fejlesztések egységes elvek alapján, egységes 

keretrendszerben történő megvalósítását segíti elő. 

A stratégia-dokumentum tervezetét 2007. július 17-én a Közigazgatási 

Informatikai Bizottság megvitatta, és a Kormány 2008. július 2-án tudomásul 

vette az E-közigazgatás 2010 Stratégiáról szóló jelentést. 

Fentiekkel összhangban az e- Közigazgatás 2010 stratégia a jelenlegi állapot és 

a jövőkép közti rés áthidalása érdekében 3 fő területen fogalmazza meg a 

változás szükségességét: 
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1,- Az IT fejlesztéseknek az állampolgárok és a vállalkozások köré kell 

épülniük, a kormányzati intézményeket középpontba állító hagyományos 

ügyintézési filozófiával ellentétben.  

Ez a szemlélet, jelentősen csökkentheti a papír alapú munka-végzést, a 

duplikációk kiszűrésével növeli a hatékonyságot, elégedettebbé teszi a 

felhasználókat és nagyobb politikai eredményt ért el. 

 

A felhasználói érdekek középpontba helyezésével az alábbi területek 

fejlesztését irányozza elő: 

• IT standardizáció 

• adat és információmenedzsment 

• folyamatok egyszerűsítése 

• felhasználói igényekre épülő szolgáltató modell kialakítása 

 

Ezzel egyidejűleg az EU25 leggyakoribb szolgáltatás elektronizálásának 

növelését célozzák meg. 

 

2,- A közigazgatásnak a „shared services” egymással megosztott/ integrált 

szolgáltatási kultúra felé kell elmozdulnia –a front office, a back office és 

az információ, valamint infrastrukturális területeken. A hatékonyság 

érdekében szükséges a standardizáció, egyszerűsítés és funkcionális 

feladatok megosztása és integrációja. 

 

Az integrált szolgáltatás kialakítása, bevezetése a meghatározó 

funkcionális területek párhuzamosságának kiküszöbölésére, a pazarlás 

felszámolására, valamint a tevékenység integrációja révén biztosítja a 
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lehetőséget a további fejlesztések egységes keretek között történő 

megvalósításához. 

 

3,- Szükséges a közigazgatási hozzáértés és tudás szélesítése, mélyítése, 

különösen az ügyfélorientált kultúra kiépítése, valamint IKT fejlesztések 

tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismeretek és képességek 

terén. 

 

Programtervében az E- Közigazgatás 2010 Stratégia az átfogó programokhoz 

összesen 20 intézményekhez rendelt projekt tartozik: 

 

• Interoperabilitási átfogó program 

1. Felhasználói igényekre épülő szolgáltató modell 

2. Szolgáltatási folyamatok egyszerűsítése 

 

3. Adatmenedzsment 

4. Információmenedzsment 

5. Technikai standardizáció 

 

• Ügyfélközpontú szolgáltatások átfogó program 

1. Okmányirodai szolgáltatások 

2. Adó, járulék és vámszolgáltatások 

3. Egészségügyi és szociális szolgáltatások 

4. Oktatási szolgáltatások 

5. Munkavállalással kapcsolatos szolgáltatások 

6. Egyéb szolgáltatások 
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• Online infrastruktúra átfogó program 

1. EKG fejlesztése 

2. e- Fizetés kialakítása 

3. Állampolgári azonosító eszköz kialakítása 

 

• Integrált ügyfélszolgálat átfogó program 

1. Integrált ügyfélszolgálati hálózat kiépítése 

 

• Integrált kormányzati funkciók átfogó program 

1. Költségvetés Gazdálkodási Rendszer, KGR 

2. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és  

 Közigazgatási Képzési Központ, KSZK 

 

• Megosztott e-közigazgatási szolgáltatások 

1. Egységes dokumentumkezelõ rendszer 

2. Területi alkalmazás-szolgáltató központok, ASP 

átfogó program 

• Tudásmenedzsment átfogó program  

1. Tudásmenedzsment 

 

A megfogalmazott programok sokrétűsége jól példázza a közigazgatás 

egészét átölelő fejlesztési elképzeléseket, amelyek Kiskőrös város 

önkormányzatának is segítségére lesznek céljai elérésében. 
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E- Önkormányzati stratégia 
 

A stratégia szükségessége, feladata, célja 
 

Egy önkormányzati informatikai stratégia elkészítését számos tényező 

motiválhatja. A teljeség igénye nélkül néhány leggyakrabban felmerülő 

kérdéskör, amelynek megválaszolásában a stratégia segítséget nyújt: 

 

• minden település végig kell gondolja, hogy a rendelkezésre álló saját 

forrásokat, hogyan használja fel a lehető leggazdaságosabban 

• milyen EU-s források megszerzésére koncentrál és azt milyen módon 

teszi 

• hogyan készül fel a támogatott projektek kivitelezésére 

• a helyi közigazgatás átalakulásából eredő feladatváltozások igénylik az 

informatikai megoldások ösztönzését 

• a kistérségi társulások szerepének folyamatos változásából eredően 

az informatikai megoldások, alkalmazások terén is szükséges az 

együttműködés más önkormányzatokkal 

 

Az informatikai stratégia feladata, hogy reális, megvalósítható, elérhető célok 

kitűzésével kijelölje a következő évek fejlesztési irányait. 

Ez segít abban, hogy a célok elérését szem előtt tartva előre megtervezett és 

kidolgozott akció tervek megvalósításával mozduljon el a szervezet a kitűzött 

célok irányába. 
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Az e-közigazgatás bevezetéséhez szükséges IT kiadásokat csak oly módon lehet 

az önkormányzatok szükségleteihez optimális módon, a kitűzött célok 

megvalósításához hozzárendelni, ha a fejlesztési célok egyértelműen rögzítésre 

kerülnek az önkormányzat stratégiájában. 

A stratégia nélkül, pontos célkitűzések mellőzésével indított IT fejlesztés a 

hasznot nem hozó, pénzpazarló megoldások sorát gyarapítJelen dokumentum 

elkészítésével, vagyis Kiskőrös város informatikai stratégiájának 

megfogalmazásával célkitűzéseket fogalmazunk meg a város 

önkormányzatának következő 3-5 év informatikai fejlesztéseit illetően. 

Felsoroljuk azokat a lépéseket, amelyek a célok eléréséhez szükségesek és 

javaslatot teszünk az informatikában rejlő lehetőség alapján az önkormányzat 

számára optimális modellre. 

 

 

A megvalósítás módszere 
 

Alkalmazott munkamódszer 

 

 A Hivatal jelenlegi infrastruktúrájának felméréséhez kérdőív összeállítására 

került sor. A kérdések elsősorban a Hivatal infrastruktúráját vizsgálták, de kitért 

az informatikai szervezetre is. 

 

A helyzetfelméréshez valamint a javaslat megalkotásához a készítő igénybe 

vette a felmérőlapon kapott információkat illetve, a rendelkezésre álló egyéb 

írásos anyagokat. 
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A dokumentáció elkészítéséhez továbbá az alábbi írásos anyagok is útmutatásul 

szolgáltak: 

 

• Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) 

• MITS e-önkormányzati részstratégia 

• e- Közigazgatás 2010 

 

A jelen dokumentum helyzet elemzésénél megvizsgáltuk a- koncepció 

szempontjából fontosnak ítélt- belső és külső környezetét az önkormányzatnak, 

így 

• a hazai önkormányzati informatika általános trendjeit, fejlődési irányát 

• az e-önkormányzat kialakítására vonatkozó nemzetközi 

dokumentumokat: 

eEurope, eEurope+, Common List of Basic Public Services” 

• a vonatkozó hazai stratégiát (MITS) 

• pályázati lehetőségeket 

• az önkormányzat (és a város) informatikai helyzetét 

 

Fentiek figyelembevételével került megfogalmazásra a fejlesztésre vonatkozó 

javaslat, majd ennek továbbgondolásával azok a lépések, melyek mentén a 

kitűzött cél elérése biztosított. 
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Az Önkormányzat informatikájának jelenlegi 
helyzete 

 
 
Informatikai stratégia 
 

 

 

Hardver infrastruktúra 
 

TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

Jóváhagyott stratégia igen 

TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

Internet kapcsolat 2 x 18 Mbts BDSL 

Internetet elérő munkaállomások száma 37 

Belső hálózat sebessége 100Mbts-1 Gbts 

Helyi fájlmegosztás nem 

Helyi levelező szerver nem 

Helyi publikáló szerver nem 

Összes munkaállomások száma 60 

Használt operációs rendszerlicencek aránya  

Munkaállomások száma≤1 GHz processzorral 2 

Munkaállomások száma≥1 GHz processzorral 58 

Munkaállomások száma Windows Vista 2 

Munkaállomások száma WindowsXP 34 

Munkaállomások száma Windows 98-al 14 
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Alkalmazás szoftver infrastruktúra 
 

Munkaállomások száma Windows 95-el 0 

Üzemeltetést végző külső cég részben 

Üzemeltetést végző alkalmazott (ak) száma 1 

TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

Iktató rendszer Kontroller-netTeam 

Magyarország Kft. 

Iratkezelő rendszer Kontroller-netTeam 

Magyarország Kft. 

Szociális rendszer WinSzoc-Abacus Kft 

Építéshatósági rendszer nincs 

Egyéb  igazgatási feladatokat támogató 

rendszer 

WinGyer- Abacus Kft. 

Népesség nyilvántartás Vizual Regiszter-HBMÖ 

Informatika 

Adózási rendszer Onkado- MÁK 

Közterületi, ill. kommunális feladatokat 

támogató 

KATAWIN (vagyon kataszter) 

Települési portál nincs 

Levelező rendszer nincs 

Csoportmunka rendszer nincs 

Vezetői döntéstámogató rendszer elektronikus szavazó rendszer 
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E- Ügyintézés szintje  
 

 

 

Térinformatika 
 

Képviselői, bizottsági rendszer nincs 

TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

            I.szint -  online információk  

                          publikálása 

részben 

           II. szint - űrlapok letölthetősége nem 

          III. szint - elektronikus űrlapok  

                          visszaküldése                                      

nem 

          IV. szint - teljes körű elektronikus  

                          ügyintézés 

nem 

Telefonos ügyfélszolgálat részben 

Internetes időpontfoglalás csak az okmányirodában 

TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

Működő térinformatikai rendszer nincs 

Digitális alaptérkép nincs 

Egyéb digitális térkép rendezési terv 

Adatfrissítések gyakorisága nincs 

Adatfrissítéseket végző felelős személy nincs 
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Gazdálkodás informatikai támogatása 
 

 

 

E- Demokrácia 
 

                          TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

               PÉNZÜGY, SZÁMVITEL  

Pénzügyi rendszer Saldo- Saldo Zrt 

Számviteli rendszer Saldo- Saldo Zrt 

Bérszámfejtési rendszer IMI-MÁK 

Személyi és munkaügyi nyilvántartó rendszer IMI-MÁK 

Szerződés nyilvántartás Saldo-Saldo Zrt 

Költségvetés készítés nincs 

Tárgyi eszköznyilvántartás Saldo- Saldo Zrt 

Kontrolling rendszer Saldo- Saldo Zrt 

Elektronikus beszerzési rendszer nincs 

Vagyongazdálkodási rendszer KATAWIN (vagyon kateszter) 

                        TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

          honlapon elérhető információk  

                        Képviselők, tisztségviselők 

adatai 

igen 

                        Testületi ülések anyagai  igen 

                        Rendeletek, határozatok  igen 
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Település marketing 
 

                        Hivatal felépítése igen 

                        Hivatal ügyfélfogadási rendje igen 

portál adatainak szervezett karban- 

tartására kijelölt személy                                                    

részben 

                        TARTALOM MEGVALÓSULÁS 

Önkormányzati honlap, karbantartás 

jellemzői, honlap címe 

www.kiskoros.hu 

Honlap tartalmának jellemzői Számos fotó található a 

kiskőrösi eseményekről. 

Aktuális hírek, információk 

állnak a látogató 

rendelkezésére. Most indult 

útjára a „Hulladék Hírmondó” 

rendszeres on-line hírlevél, 

amely a Homokhátsági 

regionális Települési 

Hulladékgazdálkodási Projekt 

–el kapcsolatos hírekről, 

eseményekről informálja a 

régió lakóit. 

Rendszeres újság publikálás Hírlevél indítás 
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Megállapítások 
 

A 4.2. fejezetben tényszerűen került bemutatásra a Polgármesteri hivatal 

informatikai szintjének jelenlegi helyzete. Megállapíthatjuk, hogy az 

infrastruktúra működőképes, alkalmas a mindennapi feladatok ellátására, noha 

nem minden esetben mondható a legkorszerűbbnek. 

 

Örvendetes, hogy a Hivatal számítógép parkjának jelentősebb hányada a 

Windows XP futtatására alkalmas, ám a Windows 98-t használó gépek nem 

teszik lehetővé az egységes verzió alkalmazását, ugyanakkor műszaki avulások a 

napi szintű karbantartási feladatokat jelentenek az önkormányzat számára. 

 

Az internet elérésére csaknem valamennyi gép alkalmas (noha 60 

munkaállomásból csak 37 csatlakozik az internethez), a kiszolgáló szerver és a 

kiszolgáló szoftver megfelelő, a sebessége megfelel a kor színvonalának. 

 

Az e-ügyintézést illetően elmondhatjuk, hogy még kezdetleges, de az ügyvitelt 

támogató rendszerek is csak a legszükségesebb területeken kerültek 

bevezetésre, ma már jobbára elavult, integrált működésre nem alkalmas 

programok formájában.  

 

Lakosság tájékoztatása Főként kulturális események, 

programok megjelenítése 
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Jelenleg 3 különböző ügytípus esetében 49 db nyomtatvány tölthető le a 

Hivatal honlapjáról. A 3. szint elérése, vagyis az űrlapok elektronikus formában 

történő visszaküldhetőségének biztosítása a következő időszak feladata lesz. 

 

A térinformatika hiánya kedvezőtlenül hat az önkormányzati tervezésre és 

nehezíti az ügyfelek építéshatóságot érintő ügyintézését. 

Az egyes ügycsoportokhoz tartozó adatbázisok nem alkalmasak arra, hogy 

online formában támogatást nyújtsanak, az un. front office munkatársainak. 

 

Az integrált adatbázis hiánya értelemszerűen hátrányosan befolyásolja a 

vezetői döntés hozatalt is. A döntés előkészítéshez szükséges anyagok továbbra 

is kézi munkával papír alapon történnek. 

 

Kiskőrös város honlapja rendezett módon, naprakészen teszi közzé a képviselő 

testület által hozott határozatokat, jegyzőkönyveket, csakúgy, mint a hatályos 

rendeleteket.  

Örvendetes, hogy napra készen igyekszik bemutatni, a településen történt 

eseményeket, illetve a Hírlevelet indítottak útjára, amelyre interneten keresztül 

is feliratkozhatnak az olvasók. 

 

Mindezen információk egyelőre csak magyar nyelven érhetők el a honlapon. 
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e-Önkormányzati jöv őkép 
 

 

A megalkotott jövőkép szerint a Polgármesteri Hivatal egy olyan szolgáltató 

típusú önkormányzat része, mely céljai megvalósítása érdekében az 

informatikai alkalmazások nyújtotta előnyökre, a szervezeti működés 

hatékonyabb kialakítására épít: 

 

• korszerű közigazgatási szolgáltatásokat nyújt (e-ügyfélkezelés),  

 

• biztosítja a képviselő testület munkájának megismerhetőségét, 

átláthatóságát, valamint az állampolgári- vélemény és szándék 

megismerésének korszerű formáit. (e-önkormányzás) 

 

• a hozzáférést támogatja (gyors internet, közösségi elérésű gépek 

biztosítása, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, felnőttoktatás, 

közoktatás) 

• a partneri együttműködés elvét hirdeti a régió és a kistérség települései 

és szervezetei, a polgári civil és üzleti szféra szereplői felé 

 

A célok megvalósításának módszere 
 

A stratégiai célkitűzések megvalósításának javasolt módszere a széleskörű 

együttműködések, megoldás centrikus kooperációk kialakítására épít: 
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• Kiskőrös város önkormányzati testületének, bizottságainak, 

vezetőinek megnyerése, 

• regionális, helyi kitekintés-a stratégia összehangolása más 

önkormányzati stratégiákkal 

• a célok megvalósítását szolgáló akciók projektesítése, projekt 

menedzsment felállítása 

• a szolgáltatások igénybevétele ASP –től 

• együttműködés más kormányzati szervekkel pl. forrásokhoz jutásban, 

a kistérségben kezdeményező szerep betöltése 

 

 

Megvalósítási célok 
 

A megvalósítási célok megfogalmazása 
 

 

A 3. pontban bemutatott ajánlásokkal összhangban az alábbi területek 

fejlesztése, megvalósítása fogalmazódik meg célként: 

 

• az IT fejlesztéseknek állampolgár és vállalkozás központúvá tétele 

 

• a megosztott, integrált szolgáltatási rendszer kialakítása 

• e-közigazgatás működtetéséhez szükséges szaktudás elsajátítása, 

terjesztése 
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Az integrált kormányzati és közigazgatási szolgáltatások területén 5 fő feladat 

mentén kell fejlesztéseket indítani: 

 

• Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat fejlesztése 

 

• Központi on-line ügyintézés fejlesztése 

 

• Integrált ügyfélszolgálati hálózat kiépítése 

 

• Integrált kormányzati funkciók kiépítése 

 

• Megosztott e-közigazgatási szolgáltatások kialakítása 

 

A települési önkormányzatok számára ez utóbbi a „megosztott e-közigazgatási 

szolgáltatások kialakítása” feladat határoz meg teendőket. 

 Cél, hogy az intézmények belső információs rendszerei egységes módon 

kerüljenek kialakításra. Ezen belül kiemelt elemként kerül megfogalmazásra  

• az egységes dokumentumkezelés, illetve az  

• egységes elektronikus ügyiratkezelés.  

További cél, hogy létrejöjjenek kompetens alkalmazás szolgáltató központok, 

azaz ASP- k. Az ASP központok feladata, hogy a hozzá csatlakozó 

önkormányzatok központilag üzemeltett rendszereket használva nyújtsanak 

szolgáltatásokat. Az ASP központot egy-egy központi önkormányzat 

megoldásaira építve kell kialakítani. 
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Fentiek tükrében megfogalmazott konkrét stratégiai célkitűzések: 

 

• A Hivatal hatékonyságának javítása informatikai eszközökkel 

 

• e- Önkormányzat szolgáltatói környezetének megteremtése, minőségi 

online szolgáltatások bevezetése 

 

� önkormányzati portál rendszer továbbfejlesztése 

 

� iratkezelő-és workflow rendszer, 

 

� szociális igazgatási rendszer, valamint az 

 

� építéshatósági rendszer bevezetése 

 

 

• Kiskőrös információs társadalomban betöltött szerepének erősítése 

 

� intézményi informatikai hálózat kiépítése 

� üzleti, vállalkozói szféra ösztönzése az e business  

 

A Hivatal elképzelései szerint a kitűzött céljait a kistérségi egyéb 

önkormányzatokkal szoros együttműködésben, saját, önálló erőfeszítésein túl, 

ASP szolgáltatásainak igénybevételével kívánja elérni.  
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Teszi mindezt azért, hogy a korábban megtapasztalt szigetszerű fejlesztések 

helyett olyan rendszert építsen, melynek moduljai harmonizált módon képesek 

az egymással való együttműködésre.  

 

A modulok egymásra épülésével, egy integrált rendszert alkotva, időtálló 

alkalmazást biztosít a Hivatal számára. 

Ennek megfelelően a rövid távú célkitűzések és az ehhez tartozó akcióterv 

elemei a felkészülés időszakát jelentik egy ASP központhoz történő 

csatlakozásra. 

 

A hosszú távú célkitűzések és akciótervek megmutatják, hogy a 2014-es évre 

milyen mértékben teljesedhet ki az ASP- n keresztül igénybe vehető 

alkalmazások köre illetve a Hivatalnak ezzel kapcsolatosan milyen konkrét 

feladatai lesznek. 

 

 

Az ASP fogalma 
 

Az application service provider (alkalmazásszolgáltató, ASP) fogalma olyan 

vállalkozást jelent, amely alkalmazási és kapcsolt szolgáltatásokra kínál 

előfizetést használat alapján.  

Az ASP-k saját webhelyükön futtatják, felügyelik és tartják karban az 

alkalmazásokat, és teszik ezeket elérhetővé a weben keresztül. Ez módot ad a 

kisebb vagy korlátozott költségvetésű cégek számára a legfrissebb 

információtechnológiai előnyök kihasználására. 
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Az ASP tervezett m űködési modellje és szerepl ői 
 

 

2. ábra Az ASP tervezett működési modellje 

A hazai közigazgatásban  kialakítandó ASP modell szervezeti szereplői: 

•  Kedvezményezett önkormányzat – Az az önkormányzat, amely 

pályázati forrást nyert, és vállalta, hogy létrehozza az ASP központot 

•  ASP központ – A csatlakoztatott önkormányzatok számára az ASP 

szolgáltatást nyújtja. 

•  Működtető szervezet – 100% önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdálkodó szervezet, melyet a Kedvezményezett önkormányzat 

megbíz az ASP központ működési feladataival. 

•  Ügyfél önkormányzat – Az ASP központ szolgáltatásait szerződéses 

keretek között igénybevevő önkormányzat 
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• Fejlesztő – Feladata a Kedvezményezett önkormányzat megbízásából 

a kiépítendő ASP központ szoftver eszközeinek fejlesztése, testre 

szabása. 

 

 

Önkormányzati ügyintézési modell és folyamatszervez és 
 

Az önkormányzati elektronikus ügyintézési modell es folyamatszervezés célja 

egy olyan működési modell kialakítása, amelynek eredményeként  

• olyan ASP szolgáltatások kerülnek kialakításra, amelyek az érvényes 

jogszabályoknak es jelen dokumentumban meghatározott illetve 

meghivatkozott követelményeknek megfelelő, helyi önkormányzati 

hatósági elektronikus ügyintézés kialakításához megfelelő keretet adnak, 

• a csatlakoztatni tervezett önkormányzatok működésébe – az 

önkormányzat méretet es feladatkörének komplexitását is figyelembe 

véve – egyaránt jól illeszthetőek, ezáltal az egyes önkormányzatok 

esetében a szolgáltatások bevezetése során elegendő az alkalmazás 

szolgáltatások konfigurálása es finom hangolása a helyi igényeknek 

megfelelően, 

o biztosítják a szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok 

számára a hatósági ügyintézés hatékonyságának javítását, 

o segítik az érintett lakosság, vállalkozások es egyéb ügyfelek gyors, 

hatékony, 
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o megbízható, transzparensen követhető kiszolgálását. 

 

A központ kiépítéséhez kapcsolódó költségek elszámolása addig nem kezdheti 

meg, amíg nincs szakmai monitoring által is elfogadott ügyintézési es 

folyamatszervezési modellje az ASP központnak. 

 

Az ügyintézési modell kidolgozása és folyamatszervezés részeként 

elvégzendő feladatok 

 

A fentiekben bemutatott célok elérése érdekében el kell végezni az 

önkormányzatok által működtetett igazgatási folyamatok hatályos 

jogszabályoknak megfelelő, szükséges mértékű standardizálását és az ASP 

szolgáltatási modellhez való illesztését. 

Az ügyintézési és folyamatszervezési modellt a hatályos jogszabályokban 

részletezett, országosan egységes szakmai követelményeknek megfelelően kell 

kidolgozni. 

A kidolgozás során figyelembe kell venni a tervezett ASP központ szolgáltatási 

és alkalmazás portfólióját, törekedni kell az alkalmazásokban rejlő 

folyamatgyorsítási, hatékonyság javítási lehetőségek kihasználására. 

 

A különböző településtípusok eltérő feladat- és hatásköréből adódó igényeket 

azokhoz szükség szerint illeszkedő folyamatokkal, funkciókkal szükséges 

kiszolgálni. 
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Az elektronikus ügyintézési modellnek választ kell adnia a különböző méretű 

települések eltérő folyamati igényeire, ennek megfelelően az alkalmazások 

szűkített funkciókkal történő igénybevételének lehetőségére. 

 

Az ASP központ kiépítéshez kapcsolódó költségek elszámolásának a 

Közreműködő Szervezet általi elfogadásához kapcsolódó szakmai feltétel, hogy 

az ügyintézési és folyamatszervezési modellt a szakmai monitoring szervezet 

jóváhagyja, a mérföldkövet a KSZ részére elfogadásra javasolja. 

 

Az ügyintézési és folyamatszervezési modell elfogadását követő 1 hónapon 

belül a kedvezményezett köteles a kidolgozott modellt olyan részletességgel 

publikálni, mely lehetővé teszi a csatlakozni szándékozó önkormányzatok 

számára az új működési módra való előzetes felkészülést. 

 

Leszállítandó termékek 

 

• Önkormányzati hatósági ügyintézési modell gyűjtemény 

 

Olyan, az ASP által biztosított alkalmazások hatókörébe általános 

folyamatmodellt es az egyes eljárások kapcsolódását és specialitását leíró 

modellt kell kialakítani, amely 
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o illeszkedik az érvényes jogszabályokhoz, tartalmazza a fontos 

jogszabályokra való egyértelmű hivatkozást, 

o definiálja az eljáráshoz kapcsolódó, a különböző méretű és 

hatáskörű önkormányzatokhoz igazított szerepkorok es feladatok 

kapcsolatrendszerét, 

o bemutatja az eljárás a 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat szerinti 

elektronikus 3-as es 4-es szintnek való megfelelés módját, 

o bemutatja az egyes szakrendszerek es alkalmazások külső es belső 

funkcionális kapcsolatait es a kapcsolatok főbb jellemzőit. 

 

• Önkormányzati hatósági ügyintézési utasítás gyűjtemény 

 

A kialakított eljárásokhoz kapcsolódóan el kell készíteni a csatlakoztatandó 

önkormányzatok számára a szükséges munkautasítások kiindulási változatát, 

amely a csatlakoztatáskor kerül testre szabásra, véglegesítésre. 

 

• Üzletmenet folytonossági terv 

 

El kell készíteni azokat a szabályozásokat, amelyek az ASP szolgáltatásainak 

körébe tartozó e-ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozóan megfelelő 

üzletmenet folytonosságot biztosítják.  
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Ennek részeként szükséges bemutatni az elektronikus ügyintézés 

ellehetetlenülése esetén alkalmazandó alternatív ügyintézési módokat, 

valamint a normál ügymenetre való visszatérést követően elvégzendő 

lépéseket. 

 

• Önkormányzati hatósági ügyintézési működési modell 

A működési modell részeként el kell készíteni az ASP szolgáltatásokat 

megvalósító rendszerelemek részletes funkcionális működési leírását. 

A funkcionális működés leírását a felhasználói folyamat szemleletben kell 

elkészíteni. 

Be kell mutatni a felhasználó (ügyintéző vagy önkormányzati ügyfél) által 

végigjárni kívánt folyamatot, azok egyes lépeseit es azt, hogy ezeket a 

lépéseket hogyan támogatják a rendszerek. El kell készíteni az ASP központ által 

kezelt adatok magas szintű adatmodelljét es az adatvédelemmel kapcsolatos 

magas szintű követelményeket. 

 

Az ASP kínálta el őnyök az önkormányzat számára 
 

Az infokommunikáció térnyerésével, az internet elérés sebességének 

növekedésével a szoftverek funkcionalitásának biztosítására egy új módszer, az 

alkalmazás-szolgáltatás (ASP) alakult ki. Tulajdonképp ebben a formában az 

alkalmazás szolgáltató kombinálja az outsourcing különböző fokozatait, a 

szoftver csomagok szolgáltatásait, valamint az interneten keresztüli elérést.  
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A célja mindezzel az, hogy a felhasználó (k) számára a legszélesebb körű 

előnyöket biztosítsa, az egyébként ehhez szükséges üzemeltetési és támogatási 

erőforrás kapacitás ráfordítása nélkül. 

 

A megvalósítás szempontjából ez a következőket takarja: 

 

Az ASP-központba lehet koncentrálni 

o a hardverinfrastruktúrát: (a kiszolgálókat, a tartalékgépeket, a 

szünetmentes tápegységeket, az automatikus mentési és 

biztonsági rendszert) és az 

o alkalmazásokat, vagyis 

az alkalmazás szolgáltató üzemelteti a szoftvert a saját telephelyén, biztonságos 

körülmények között, ehhez biztosítja az összes kapcsolódó szolgáltatást 

(operációs rendszer, hardver,help -desk, karbantartás stb.), míg a felhasználó a 

távoli szerverre szélessávú internet vagy bérelt vonali hozzáférésen 

kapcsolódik, és ezen keresztül veszi igénybe a-számára elérhetővé tett- 

szolgáltatásokat. 

 

A szolgáltatást igénybe vevő Kiskőrös város önkormányzatának feladata a 

Polgármesteri Hivatalban, a helyi informatikai rendszer (hálózat, számítógép, 

nyomtatók stb.) kialakítása és az üzemeltetés biztosítása. 

 

Az ASP igénybevétele mellett szóló egyik legmeggyőzőbb érv az, hogy ily 

módon az önkormányzat úgy tud új alkalmazásokhoz jutni, hogy  
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• nem kell drasztikusan bővíteni a helyi informatikai infrastruktúrát,  

• jelentősen csökkenthető a bevezetési költség, 

• a költségek havi szinten, előre jól kalkulálhatóak, tervezhetőek, 

• nincsenek fejlesztési költségek, 

• a legmodernebb alkalmazások érhetők el, 

• nem szükséges a helyi informatikai alapfeladatokon túl, magasan 

kvalifikált, központi szerverek, alkalmazások üzemeltetéséhez értő 

informatikai szakemberek alkalmazása 

 

Az ASP központ által kínált nagyszámú alkalmazás közül az önkormányzat maga 

dönti el, hogy az egyes alkalmazások bevezetését milyen ütemezésben valósítja 

meg.  

 

Az ASP szolgáltatótól várhatóan igénybe vehető szolgáltatások köre: 

• iratkezelő-és workflow rendszer 

• önkormányzati portál rendszer 

• szociális igazgatási rendszer 

• adóügyi alkalmazás 

• ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer 

• építéshatósági rendszer 

• gazdálkodási rendszer 

• testületi munkatámogató rendszer 

 

Az ASP szolgáltatás sikere érdekében a szolgáltató és felhasználó az 

együttműködésük minden részletére kiterjedő megállapodásban az un. 
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Szolgáltatási Szint Szerződésben (SLA) rögzítik az együttműködés feltételeit. 

Ilyenek pl.  

• a nyújtott szolgáltatások köre, 

• azok paraméterei (válaszidő, rendelkezésre állás stb.), 

• a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett eltérések 

következményei, 

• felek jogai, kötelességei. 

 

Tekintve, hogy a szolgáltatás igénybevétel e fajtája még ma sem mondható 

általánosnak az önkormányzatok körében, továbbá, hogy az együttműködés 

előkészítése nagymértékben kihat az ASP későbbi sikerére, a felhasználó 

önkormányzatok esetében külső tanácsadó igénybevétele válhat szükségessé a 

szerződés megkötéséhez. 

 

 

Rövidtávú célkit űzések 
 

• Felkészülés az e-ügyintézés bevezetésére, teljessé tételére 

 

o szerződéses tárgyalások folytatása ASP-hez történő csatlakozásról, 

 

o Hivatal belső munkafolyamatainak áttekintése és a megváltozott 

lehetőségeknek megfelelő továbbfejlesztése, optimalizálása. 

 

o Az informatikai rendszer alapját képező belső hálózat kiépítése 

 



 4Sales Systems  

 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

 

 Informatikai fejlesztési javaslat 

44

o A Hivatal számítógépparkjában elavult eszközök felmérése, ezek 

cseréje részben a csatlakozást megelőzően, részben az ASP-hez 

történő csatlakozással egyidejűleg 

 

o Kliens operációs rendszerek egységesítése 

 

o Licensz megállapodás a Microsoft  Magyarország  Kft-vel.    

 

o Informatikai Biztonsági szabályzat kidolgozása, bevezetése  

 

o Az ASP központ létrejöttét követően internet csatlakozás 

kiépíttetése a Hivatal és ASP között 

 

o Csoportmunka támogatása (pl.elektronikus telefonkönyv, naptár, 

stb.) 

 

o Adattár létrehozása (a szigetszerű alkalmazások közötti adatszintű 

és funkcionális kapcsolat kiépítése) 

 

• Az önkormányzat honlapjának továbbfejlesztése 

o integráció az ügyfélkapuhoz (csatlakozás a kormányzati 

gerinchálóhoz) 

o közcélú információk bővítése pl.: kereskedők, akciók, szolgáltatók 

címei és szolgáltatási adatai, ingatlan kataszter, közmű hálózati 

térképek, építési engedélyek helyzete, szervezetek, vállalkozások 
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és boltok listája, turista eligazítás, on-line idegenvezetés, térkép 

megjelenítése stb. 

o intranet kialakítása 

• A Hivatal belső kommunikációjának továbbfejlesztése.  

 

• Informatikai képzés és továbbképzés biztosítása 

 

• Az informatikai stratégia összehangolása az Önkormányzati intézmények, 

valamint az Önkormányzati tulajdonú cégek között. 

 

• Intézményi hálózat kiépítése 

 

 

Hosszú távú célkit űzések (2014 -ig) 
 

• Az igénybe vett alkalmazások bevezetése 

 

• Egységes alapinformatikai rendszer fenntartása a hivatali munkavégzés 

támogatására. 

 

• Egységes, folyamatvezérelt ügyintézési rendszer működtetése 

 

• Elektronikus ügyfélszolgálat 4 szintjének alkalmazása a napi gyakorlatban 

 

• A település és a kistérség vállalkozóinak ösztönzése az e- business-re 

történő átállásra, és elektronikus szolgáltatások igénybe vételére. Akciók 
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szervezése. Ösztönözni a vállalkozásokat, hogy Internet kapcsolattal és 

saját web oldallal rendelkezzenek. 

 

• A város hivatalos honlapjának és az önkormányzat hivatalos 

információinak többnyelvű megjelenítése, továbbfejlesztése 

 

• Összes közintézmény web oldalainak elérhetősége 

 

• On- line bejelentkezés hivatalokba, intézményekbe 

 

• A település térinformatikai rendszerének kialakítása, integrálása a napi 

ügyintézésbe 

 

• EU regionális együttműködés /kistérségek, régió/ további lehetőségeinek 

feltárása. 

 

Átfogó projektek a célok megvalósítására 
 

Az e- Közigazgatás 2010 stratégia a megfogalmazott célok elérése érdekében 7 

átfogó programot azonosított a stratégiai kompetenciák és az átalakulás által 

érintett területek alapján. A programok a következőek: 

• Interoperabilitási átfogó program 

• Ügyfélközpontú szolgáltatások átfogó program 

• Online infrastruktúra átfogó program 

• Integrált ügyfélszolgálat átfogó program 
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• Integrált kormányzati funkciók átfogó program 

• Megosztott e-közigazgatási szolgáltatások 

1. Egységes dokumentumkezelõ rendszer 

2. Területi alkalmazás-szolgáltató központok, ASP 

• Tudásmenedzsment átfogó program  

 

A programok megvalósításához az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

valamint a Regionális Operatív Programok keretében nyílik lehetőség pályázati 

pénzek szerzésére.  

Az EKOP pályázati lehetőségei elsősorban a modern és korszerű, a közigazgatási 

feladatokat megfelelő szinten támogató szoftverekre épülő térségi ASP központ 

kialakítását támogatják, míg a ROP lehetőségeivel a térségi települések 

infrastruktúrájának fejlesztése segíthető elő. 

 

Régiónként bruttó 1.5 Milliárd Forint áll rendelkezésre az ASP központ 

létrehozására illetve az önkormányzatok csatlakoztatására. Az összegre 

együttesen lehet pályázni, bizonyos feltételek teljesítése esetén. 

 

Az ASP létrehozásához igényelhető összeg nagysága 500- 825 millió forintos 

intervallumban került meghatározásra. A 1,5 milliárd Forintos keret ASP 

központ létrehozására meg nem ítélt része használható fel az önkormányzatok 

csatlakoztatására. 

 

Kiskőrös város számára ez biztosíthat anyagi fedezetet a következő feladatok 

elvégzéséhez: 
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• a projekt előkészítése 

• projekt menedzsment 

• alkalmazások igénybevétele, ezzel kapcsolatban 

o igény specifikáció 

o oktatás 

o minőségbiztosítási feladatok ellátása 

o rendszer fejlesztés, rendszer integráció 

o migráció, tesztelés 

• licensz beszerzések 

 

• licensz beszerzés 

Alább a Dél- Alföldi Operatív Program (DAOP) pályázati lehetőséggel 

kapcsolatos alapadatok találhatók: 

 

  ALAPADATOK 

 Pályázati kód: DAOP-2009-43.2. 

Támogatás 

megnevezése: 

DAOP-2009-4.3.2 A térségi közigazgatási és 

közszolgáltatási informatikai rendszerek 

továbbfejlesztése 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
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Támogatás 

elnyerésének módja: 

pályázat 

 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 1 500 000 000 .- HUF 

Beadás kezdete: 2009.12.15. 

Beadási határidő: 2010.01.25. 

Elérhetőségek: Pályázati dokumentáció  

 

 

 

 

Támogatás célja: 

A támogatási konstrukció célja olyan önkormányzati 

elektronikus szolgáltató központok (ASP) kialakítása, 

amelyek az önkormányzatok széles köre számára 

lehetővé teszik e közigazgatási szolgáltatások nyújtását, 

és a fejlesztések eredményeként, a lakosság, illetve 

gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre számára 

elérhetővé válik az elektronikus önkormányzati 

szolgáltatások igénybe vétele. 

 

 

 

 

 

Jelen pályázati kiírás keretében a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. § (1) 

bekezdése szerinti települési önkormányzatok 

pályázhatnak, amelyek vállalják a jelen pályázati 

feltételekben foglalt elvárások teljesítését. Jelen 

pályázat keretében, a Közép-Magyarországi régió 
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Kedvezményezettek 

köre: 

területén csak a Pest megye területén található 

önkormányzatok pályázhatnak, tehát Budapest Főváros 

Önkormányzata és a budapesti kerületi 

önkormányzatok nem pályázhatnak. Jelen kiírás 

keretében konzorciumban történő pályázat 

benyújtására nincs lehetőség. Az Általános Feltételek c. 

dokumentum B1. pontjában foglaltak nem 

alkalmazandók. A fent megjelölt célok érdekében 

régiónként egy-egy - e-önkormányzati rendszerek 

bevezetésében és üzemeltetésében jelentős 

tapasztalatokkal rendelkező - önkormányzat nyerhet 

támogatást ASP központ létrehozására és 

önkormányzatok csatlakoztatására. Jelentős 

tapasztalattal rendelkezik az a települési önkormányzat, 

amely o rendelkezik legalább a jelen pályázati kiírásban 

a minimális portfólió elemeként meghatározott három 

szakrendszert érintően, a 1044/2005. (V. 11.) Korm. 

határozat szerinti 3. szintű, bevezetett e-önkormányzati 

működő szolgáltatással; o meglévő e-önkormányzati 

szolgáltatásokat biztosító szoftver és hardver 

infrastruktúrája rendelkezik megfelelő szintű 

támogatással, üzemeltetéssel, kialakított és alkalmazott 

mentési és helyreállítási eljárásai. Azaz rendelkezik: - 

legalább 3 fős informatikai támogató személyzettel 

(amely lehet állományi létszámban foglalkoztatott, vagy 
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vállalkozói szerződésen keresztül biztosított erőforrás); - 

írásban rögzített, az általa működtetett informatikai 

alkalmazásokra vonatkozó mentési szabályzattal; - 

írásban rögzített, az általa működtetett informatikai 

alkalmazásokra vonatkozó katasztrófa (üzletmenet 

folytonossági) tervvel; - írásban rögzített IT biztonsági 

követelményrendszerrel; - az ügyfeleket kiszolgáló 

szakrendszerekre vonatkozóan folyamatos alkalmazás 

támogatási szerződésekkel; - szakma szabályainak 

megfelelő légkondicionált, szerver teremmel; o az 

elmúlt 5 évben legalább összesen bruttó 300 mFt értékű 

e-önkormányzati informatikai beruházást hajtott végre; 

o alkalmas a Központi Rendszer hivatali kapu 

szolgáltatásán keresztüli iratok, üzenetek fogadására. A 

pályázó önkormányzat az alkalmassági feltételeknek 

való megfelelőségét nem csak az önállóan megvalósított 

beruházásokkal és nyújtott szolgáltatásokkal 

igazolhatja, hanem a pályázó önkormányzat 

részvételével létrehozott céltársulás keretében a 

pályázó önkormányzat közigazgatási területén 

megvalósított beruházásokkal és az ilyen beruházások 

felhasználásával nyújtott szolgáltatásokkal is. 

 

Támogatási 

feltételek/ 

A támogatást a pályázati kiírásban részletezett e-

önkormányzati rendszereket biztosító ASP központ 



 4Sales Systems  

 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

 

 Informatikai fejlesztési javaslat 

52

A támogatható 

tevékenységek köre: 

kiépítésére és önkormányzatok ASP központhoz való 

csatlakoztatására lehet igényelni. Az ASP központot úgy 

kell kiépíteni, hogy a különböző mérető és feladat- és 

hatáskörrel rendelkező csatlakozott önkormányzatok 

számára az előírt e-önkormányzati szolgáltatások 

biztosíthatóak legyenek. 

Támogatás mértéke 

(%): 

95 

Részletek a dokumentációban. 

Támogatás minimum 

összege: 

500 000 000.- HUF 

Támogatás 

maximum 

összege: 

825 000 000.- HUF 

Támogatható 

projektek száma: 

11 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180 

Fax.: (1) 474-9191  

Honlap: www.nfu.hu 

E-mail: nfu@nfu.gov.hu 
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Közreműködő 

szervezet: 

 

  : 

Neve: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

Címe: 1016 BUDAPEST, Gellérthegy u. 30-32. 

Tel.: (01) 224-3100  

Honlap: www.vati.hu, www.pharereg.hu 
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Megvalósítás költségvetési szerkezete 
 

A ROP az önkormányzatok ASP-hez történő csatlakozásához igényelhető 

összegek nagyságáról is egyértelműen rendelkezik. 

Tekintve, hogy a csatlakozó önkormányzatok esetében különböző méretű, 

eltérő hatáskörű és különböző szolgáltatás igényről beszélhetünk, várhatóan az 

alkalmazások bevezetése is eltérő átlagos költségigényt jelent majd. 

 

E kérdéskör kezelése érdekében a támogatási keretek maximális mértéke a 

lakosok számának figyelembevételével is meghatározásra került egy –egy 

önkormányzat csatlakozását illetően. 

 

E szempontok figyelembevételével a 15348 lélekszámú Kiskőrös város 

önkormányzata az alábbi források megszerzésére pályázhat rendszerenként: 

 

Pályázati jogcím Pályázható max. 

összeg (Ft) 

Csatlakozás költsége (szerződéskötés, infrastruktúra 

felkészítés, projekt menedzsment stb.) 

 

5700000 

Iratkezelés és workflow rendszer 7976560 

Ipari, kereskedelmi, igazgatási alkalmazás 4495240 

Építéshatósági rendszer 5102200 
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    Adóügyi rendszer 5502200 

   Szociális igazgatási rendszer 5302200 

   Gazdálkodási rendszer 8990480 

   Gyámügyi rendszer 5502200 

   Testületi munkatámogató rendszer 2727840 

   Önkormányzati portál 4041760 

 

Összességében Kiskőrös város önkormányzata maximálisan 28 Millió Forint 

támogatási összegben részesülhet, amely mind az ASP csatlakozási, mind az 

egyéb feladatok elvégzésére meghatározott keretet magában foglalja. 

 

E keretösszeg figyelembevételével kell kialakítani, illetve rögzíteni az ASP 

központtal megkötendő szerződésben a szolgáltatás portfólió-, illetve a 

csatlakoztatási projekt mértékét. 
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A megvalósításra javasolt projektek: 

 

Alkalmazás Pályázati összeg 

maximális mértéke (Ft) 

Javasolt pályázati 

összeg (Ft) 

Önkormányzati portál 

továbbfejlesztése 

4041760 4041760  

Szociális igazgatási 

rendszer 

5302200 5302200 

Iratkezelés és workflow 

rendszer 

7976560 2356152* 

Építéshatósági rendszer 5102200 5102200 

Gyámügyi rendszer 5502200 5497688 

Csatlakozás egyéb 

költsége 

5700000 5700000 

Összesen: 28122720 28000000 

*2008ban a Hivatal pályázat MZP 7.1.pályázati támogatással építette ki a rendszert, így a jelenleg 
igényelhető támogatási összeg 30%-ra tarthat igényt. 
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A stratégia összhangja az Európai Unió 

törekvéseivel 
 

A 3. fejezetben már bemutatásra került az Európai Unió által az egységes e-

közigazgatási alapok megteremtése érdekében megfogalmazott ajánlás, amely 

ugyan csak nemzetközi szintű elvárásként értelmezhető, azonban mindenképp 

iránymutató a nemzeti illetve településszintű elektronikus kormányzati 

fejlesztések tekintetében. 

Ezek az ajánlások egyértelműen azonosították az elvárt feladatokat, amely 

egyik fő eleme az ügyfélközpontúság, az állampolgárok minőségi kiszolgálása, 

azaz a hatékony közigazgatási szolgáltatások kialakítása. 

 

Tekintve, hogy az első időszak eredményei látványos sikereket könyvelhettünk 

el, a Stratégia 2007-től magasabb szintű szolgáltatások kialakítását célozta meg. 

Ahhoz, hogy az újabb kihívásokat is sikerrel teljesítsük elkerülhetetlen többek 

között a közigazgatási folyamatok modernizációja összhangban az 

interoperabilitási program által összefogott egyéb területekkel. E program 

keretében nyílik lehetőség arra, hogy a technika területén is standardizációs 

lépések történjenek. 

 

A program elvárt eredményei: 

• az ügyfelek minőségi kiszolgálása (egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés, 

minimalizált erőforrás ráfordítási szükséglet) 

• gondoskodó-, proaktív szolgáltatások kiépítése, 

• háttérintézmények interoperábilis működési feltételeinek megteremtése, 
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• a közigazgatás belső hatékonyságának növelése (erőforrás szükségletek 

csökkentése, ügyintézési folyamat egyszerűsítése) 

 

Az i2010 a megújított Lisszaboni Stratégiára alapozva határozza meg az európai 

információs társadalom átfogó közpolitikai irányelveit. 

Ezen irányelvek szerint a tagországoknak 2010-re meg kell teremteni annak 

lehetőségét, hogy valamennyi állampolgár elérje az elektronikus 

szolgáltatásokat, a közigazgatási működésük hatékonnyá és eredményessé 

váljon, azaz átlátható működés, magas szintű ügyfél elégedettség, csökkenő 

bürokrácia elérése a cél.  

 

El kell érni továbbá, hogy a közbeszerzések teljes mértékben elektronizáltak 

legyenek, illetve a közbeszerzések minimum felét az Interneten keresztül kell 

intézni.  

 

Biztonságos szolgáltatásokat kell kialakítani, amelyek egymással szoros 

kapcsolatban vannak, és lehetővé teszik a megfelelő elektronikus 

személyazonosítást. 

 

Kiskőrös város önkormányzatának céljai maradéktalanul egybeesnek az 

ajánlások által megfogalmazott irányelvekkel. 
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Kritikus sikertényezők 
 

Felsoroljuk azokat a tényezőket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a 

stratégia sikeres megvalósulhasson: 

• Az Önkormányzat politikaalkotó- és döntésekre befolyást gyakorló 

testületeinek, illetve személyiségeinek megnyerése,  

• Az önkormányzati informatikai politika elfogadtatása és következetes 

végrehajtása; testületi és vezetői elkötelezettség, és eltökéltség a 

végrehajtásban, 

• A Bizottság az informatikai politika megvalósulását irányító és ellenőrző 

testületként hatékonyan működik, 

• A Hivatal informatikai kiszolgáló szervezetének átalakítása informatikai 

menedzsmentté ("megrendelő szervezet"). Feladatok kiszervezése 

("outsourcing"), 

• A megfogalmazott projektek koordinált és ellenőrzött végrehajtásának 

biztosítása, a projektekhez kapcsolódó személyes felelősségek és 

hatáskörök meghatározása az adott projekt indulásakor,  

• A Hivatal szervezetének és működésének minőségirányítási alapokra 

helyezése és összehangolása az informatikai stratégiával,  

• Az informatikai kultúra szervezeti kultúra részévé tétele, intézményi 

dolgozók, hivatali felhasználók együttműködése, ösztönzése a sikeres 

megvalósítás érdekében  

• Az önkormányzati költségvetés min.1%-ának informatikára történő 

fordítása 5 éves távlatban 
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• Az önerőt is biztosító informatikai költségvetési forrásokra építve 

pályázati és céltámogatási formájú külső források bevonása. 

• Regionális ASP szolgáltatók létrejötte, szolgáltatás elindítása 

• Hiányzó jogszabályok, törvények megszületése 

 

 


