
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lovászi Község Önkormányzata 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG 

LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

 

Lovászi Község Önkormányzata 5 574 847 Ft támogatást kapott az Európai Szociális Alapból 

és hazai központi költségvetési előirányzatból az országos ASP központhoz való csatlakozás 

megvalósítására. 

 

A project címe: „Lovászi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” 

Szerződött támogatás összege:  5 574 847 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30. 

Project azonosító száma: KÖFOP- 1.2.1- VEKOP- 16-2016-00273 

 

A projekt célja az önkormányzati informatikai rendszerek korszerűsítése, az önkormányzatok belső 

működésének támogatása, egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása az 

állampolgárok és a vállalkozások részére.  

 
Az ASP (application service provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) részben informatikai, más 

megközelítésben inkább elterjedt szolgáltatási modell, amelynek lényege, hogy a felhasználók az 

interneten keresztül érik el a távoli szervereken futó alkalmazásokat, mindezzel számos előnyt 

élvezhetnek. A konstrukció javára írható, hogy a felhasználók egységes szolgáltatásként veszik 

igénybe a szoftvereket, amelyek helyi karbantartást nem igényelnek, így lokális költségek, havidíjak 

alig jelentkeznek. (A csatlakozó önkormányzat oldalán az eléréshez szükséges helyi hardvereket, a 

hálózati hozzáférést és a megfelelő IT biztonsági feltételeket kell biztosítani.) Az ASP központ 

jelentős előrelépést hoz a jogszabálykövetés, a továbbfejlesztés átfutási idejének és költségeinek 

csökkentésében, lényegesen magasabb informatikai biztonsági követelmények megvalósításában, 

valamint átlátható, gyors, elemezhető adatszolgáltatás biztosításában. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Az ASP Központ úgynevezett keretrendszeréről felhasználóként annyit érdemes tudni, hogy egyebek 

közt kapcsolatban áll más központi adatbázisokkal, azonosítja a felhasználókat, vagy például 

biztosítja az egyes szakrendszerek közötti szabványos kommunikációt.  

 

Szakrendszerei a következők: Gazdálkodási, Adóügyi, Ingatlanvagyon kataszteri, Iratkezelői, Ipari- 

és kereskedelmi, Hagyatéki leltár, Települési portál, e-ügyintézési portál. 

 

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási területéhez tartozó önkormányzatok eleget 

téve a 2011. évi CLXXXIX törvény 114. §. illetve a 257/2016. (VIII.31.) kormányrendelet 

előírásainak 2017. január 1. napjától kötelezően használják az Önkormányzati ASP rendszer 

Gazdálkodási- és Adóügyi moduljait. További szakrendszerek bevezetése 2018. január 1. napjától és 

azt követően folyamatosan várható. 

 

Eddigi eredmények:  

o új hardver környezet biztosítása, 

o az informatikai biztonsági megfelelőség garantálása,  

o a helyi igazgatási jellegű feladatok (pl. rendeletek, szabályzatok módosítása) – 

megvalósítása 

o meglévő adatok tisztítása, migrációja. 

 

A hivatal dolgozóinak felkészítését a különböző szakrendszerek használatára a Magyar Államkincstár 

biztosította. 

 

 

További információ kérhető:  

 Lovászi Község Önkormányzata 

 8878 Lovászi, Kútfej u. 112. 

 Léránt Ferenc polgármester 30/237-1334 

 dr. Novák Anett jegyző 30/786-0447 


