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Az e-közigazgatás gyakorlati megvalósulása az önkormányzatoknál

A 2015. évi CCXXII. (e-ügyintézési) törvény alapján 2018. január 1. óta az eügyintézésre kötelezett szerveknek, így a települési önkormányzatoknak is
elektronikus ügyintézési lehetőségeket kell biztosítaniuk egyrészt az
állampolgárok, a helyi vállalkozások felé, másrészt az e-ügyintézésre kötelezett
többi szerv irányába.
A Belügyminisztérium által megtörtént








a jogszabályi keretek kialakítása: e-ügyintézési tv, végrehajtási
rendeletek, ágazati normák harmonizációja,
az infrastrukturális feltételek biztosítása (NTG, KAK, KAT),
a központi építőelemek biztosítása: szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök), és központi elektronikus
ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ-ök),
az eszközpark megújítása az ügyintézési végpontokon.

Az önkormányzati feladatellátás elektronikus támogatása
Cél:

települések közötti egyenlőtlenségek kiegyenlítése


jogszabályi előírások betarthatóságának biztosítása



jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése



műszaki minőségi standardok



nem szigetszerű megoldások



optimális beruházási, működtetési, és erőforrás felhasználás

Az önkormányzati feladatellátás-támogatás kiterjesztésének üteme:



2012-2015: ASP1 az önkormányzatok önkéntes részvételével
2016-2019: ASP2 az önkormányzatok teljeskörű, kötelező részvételével

Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer a
jogszabályi előírásoknak (e-ügyintézési tv, levéltári tv stb.) való
megfelelést, és az ehhez szükséges infrastrukturális ellátottságot az
összes rendszercsatlakozó önkormányzatnál megteremtette.

Az önkormányzati ASP előnyei
az önkormányzatok számára







jogszabályoknak megfelelő működés minden szakrendszerben
automatizálható adatszolgáltatások
egységes, ingyenes, központilag menedzselt szolgáltatás
állam által biztosított biztonságos hálózat
webes elérésű, így kliens oldali alkalmazások telepítése nem szükséges
a 2013. évi L. (információbiztonsági) törvénynek való központi oldali megfelelés

a kormányzat szempontjából








hatékony forrásfelhasználás államháztartási szinten
fenntartható működtetés
egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása
a közigazgatás teljesítményének növelése, gyorsabb ügyintézés, jobb
ügyfélkiszolgálás
az adatok aktuális, részletes és pontos rendelkezésre állása
az adatokra épülő korszerű üzleti intelligencia a stratégiai, taktikai és operatív
döntések megalapozásához

A Belügyminisztérium Okos város koncepciója

Cél: a lakosságot, az önkormányzatot és az államot szolgálja, és
mintaként felhasználható más települések számára is.
2040/2017. (XII. 27.) Korm. határozat: központi infrastruktúra, Monor
1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat:
részletes megvalósíthatósági tanulmány: projekt konkrét, részletes tartalma
A Megvalósíthatósági tanulmány, és valamennyi, a projekt során elkészülő
szellemi termék a Belügyminisztérium, és ezáltal a Magyar Állam tulajdonát
képezi, a további csatlakozó városokra történő felhasználás, adaptálás céljára.
Az okos város központi platformszolgáltatás lényege:
- térítésmentesen igénybe vehető állami, központosított közszolgáltatások,
- adaptálásra alkalmas helyi rendszerek, megoldások,
- eredménytermék-katalógus a további igénybe vevők számára.

A projekt működése

A projekt megvalósítói:

Projekt Alapító Dokumentum és a 1223/2019. (IV.23.) Korm. határozat:


műszaki, pénzügyi kontroll pontok



az informatikai fejlesztések tekintetében vétó jog



megfelelő szakpolitikai és műszaki elvek



szabályos és szabályozott módon



határidőre

252/2018. (XII.17.) Korm. rendelet: A platformszolgáltatás

Okos város központi platformszolgáltatás: a központi szolgáltatók által
nyújtott, a Rendelet 1. melléklete szerinti központosított közszolgáltatások
nyújtását, igénybevételét biztosító központi alapinfrastruktúra, és az ahhoz
kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések összessége.
Központi szolgáltató: NISZ Zrt., IdomSoft Zrt., Lechner Tudásközpont NKft.
Központi alap-infrastruktúra: a platformszolgáltatás működése számára
központi infrastruktúra támogatást biztosító kormányzati adatközpont és
hálózati informatikai infrastruktúra.
Helyi érdekű fejlesztések: a települések által, az adott város igényei és
adottságai figyelembevételével létrehozott okos város megoldások,
alkalmazások vagy rendszerek.

252/2018. (XII.17.) Korm. rendelet: Központi platformszolgáltatás


Okos város központi szolgáltatási környezet létrehozása a Kormányzati

Adatközpontban - központi alapinfrastruktúra








Települési térinformatikai platform
Az LTK építésügyi szakrendszereiben tárolt térképi rétegek felhő alapú
szolgáltatásként elérhetővé válnak az önkormányzat számára.
Települési épület-üzemeltetési rendszer - Települési Középület Kataszter
A rendszer bevezetésével az önkormányzat optimalizálni tudja az
ingatlanok üzemeltetését.
Települési mobil-applikáció
Az applikáción keresztül gyorsabban intézhetővé válnak az
önkormányzati ügyek, és megvalósul a lakosság tájékoztatásának új
formája.
Városkártya rendszer bevezetése, integrációja
E-személyivel vagy NEK kibocsátású városkártyával a helyi
kedvezmények, jogosultságok igénybevételének biztosítása.

252/2018. (XII.17.) Korm. rendelet: Monori (helyi) fejlesztési elemek


Közvilágítás fejlesztése
energiatakarékos világítótestek felszerelése; kommunikációs infrastruktúra kiépítése;
csatlakozási lehetőségek (WIFI, környezeti szenzorok, kamerarendszer,
elektromos töltők) kiépítése



Intelligens épületüzemeltetés
szenzorok kiépítése



Okos utca
okos gyalogátkelőhely; internet hozzáférési pontok; intelligens vizesblokk; okos pad;
okos járda



Okos iskola
okos táblák; e-számla kibocsátás; notebook és tablet biztosítása; zárt WIFI hálózat



Várostárca
gyorsabb, a csatlakozott településre szabott tájékoztatás; kényelmi szolgáltatások
elérése



Térfigyelő rendszer korszerűsítése
megfelelő minőségű kamerarendszer; központi informatikai rendszer



Intelligens kisvárosi közlekedés
intelligens kerékpártárolók

A projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára,
új ITS megalkotására is sor kerül.

252/2018. (XII.17.) Korm. rendelet: A csatlakozás módja
Az okos város központi platformszolgáltatást igénybe veheti
- a helyi önkormányzat,
- az önkormányzati társulás,
- a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított költségvetési szerv,
- a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
Csatlakozási kérelmében vállalja, hogy legalább 5 évre az összes központi
szolgáltatást ingyenesen igénybe veszi, a helyi érdekű fejlesztések közül pedig
legalább egyet igénybe vesz, és vállalja annak megvalósítási, és fenntartás
költségeit.
A helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) ellátja







a csatlakozás-, és szolgáltatásmenedzsment feladatokat,
a csatlakozási szerződések csatlakozó települési önkormányzatokkal való
megkötését és módosítását,
az okos város központi platformszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati, ügyfélkapcsolattartási, tájékoztatási, hibabejelentési és adminisztratív feladatokat,
a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs feladatokat.

