
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÖMÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 

Befejeződött Tömörkény Községi Önkormányzat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00062 kódszámú 

projektjének megvalósítása Tömörkény és Felgyő településeken. 

 

Tömörkény Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2016 szeptemberében az ASP 

központhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtése érdekében. Az önkormányzat 2016 novemberében 

7.000.000 Ft támogatásban részesült a Tömörkény Községi Önkormányzat ASP KÖZPONTHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSA elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00062 kódszámú projekt megvalósítására a 

Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján. A projekt 

megvalósításában a Felgyő és Tömörkény Önkormányzatainak közös polgármesteri hivatala vett részt.  

Megvalósított tevékenységek: 

1.1 Eszközbeszerzés: a magas szakmai színvonalú feladatellátás érdekében új technikai eszközök 

megvásárlása történt. Az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközök beszerzése üzembe 

helyezéssel. Mindkét hivatalban 4-4 fő köztisztviselő napi munkája kapcsolódik a bevonásra kerülő 

szakrendszerekhez az ASP keretrendszeren keresztül. Számukra került beszerzésre 8 db munkaállomás, 

illetve kártyaolvasó berendezések. Tevékenység eredménye: megfelelő színvonalú, az előírásoknak is 

megfelelő műszaki eszközök használata a napi munkavégzés során.  

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: belső és külső szabályzások aktualizálása, új 

szabályzatok, rendeletek készítése. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat 

megalkotása a közös önkormányzati hivatal székhely településén és a kirendeltség településen is. Eredmény: 

a hivatali munkavégzést és az eljárásokat szabályozó IT és iratkezelési szabályzat kialakítása egységesen 

mindkét település hivatalára nézve. 

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézés: Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás 

rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a 

vállalkozások felé. Eredmény: települési honlaphoz kapcsolódóan az elektronikus ügyintézés technikai 

feltételeinek megteremtése.  

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: az adattisztítást és adat migrációt 

központilag meghatározott módszertan alapján a hivatal köztisztviselői és külső szolgáltató igénybevételével 

valósítottuk meg. Eredmény: sikeres átállás az ASP rendszerre a megfelelő adatokkal.  

1.5 Tesztelés, élesítés: az önkormányzatok tesztelték, ellenőrizték a számára kialakításra kerülő 

szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét a szükséges dokumentáció elkészítése mellett. Eredmény: jól 

működő helyi rendszer 

 

A beruházás záró időpontja: 2018. június 30.  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretein belül valósult meg.  


