„DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA”
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611

Kedvezményezett neve: Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe:
„DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA”
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
A szerződött támogatás összege: 6 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.03.31.
A projekt tartalmának bemutatása:
Előzmények:
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó,
lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása.
Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának
megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű
támogatást.
Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében
gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos
önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató
központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat,
így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai
támogatását.
Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az
önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.
Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP
központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán
a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és
elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az
önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata nyilatkozott arról, hogy rendszercsatlakozással csatlakozni
kíván az központi ASP rendszerhez, és ennek megvalósítása érdekében nyújtotta be pályázatát, amely
támogatásban részesült.
A projekt tartalma:
A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: - iratkezelő
rendszer - gazdálkodási rendszer - ingatlanvagyon-kataszter - önkormányzati adó rendszer - ipar- és
kereskedelmi rendszer - hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a
Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük, valamint a korábban használt
informatikai alkalmazásokra vonatkozóan adatmigráció szükséges.

A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő informatikai
eszközök kerültek beszerzésre:
 8 db asztali számítógép, perifériákkal, szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására
alkalmas kártyaolvasóval
 3 db monitor
 2 db multifunkciós nyomtató
 központi rendező szekrény aktív és passzív elemekkel
A megváltozott működési feltételekkel párhuzamosan a működési és szabályozási keretek
felülvizsgálata szükséges. Ennek keretében az IT biztonsági és az iratkezelési szabályzat módosításra,
aktualizálásra kerül a projekt lezárásig.
Az önkormányzat az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok betartását, a helyi
esélyegyenlőségi programmal összhangban.

