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ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA  

c. projekt információs oldala 

 

Pályázó neve: DARNÓZSELI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

Projekt megnevezése: DARNÓZSELI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP 
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA  

Pályázati kiírás megnevezése: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez  

Projekt helyszíne (régió): NYUGAT-DUNÁNTÚL  

Projekt helyszíne (megye): GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

Projekt helyszíne (település): DARNÓZSELI 

Projekt összköltség: 7 000 000 .- HUF  

Megítélt összeg: 7 000 000 .- HUF  

Támogatás aránya: 100 %  

Támogatási döntés dátuma: 2016. november 23. 



A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: 

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 ún. ASP 
technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzatai ASP központ 
létrehozása, melynek 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 ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER SZAKRENDSZEREI: 

iratkezelő rendszer, 

gazdálkodási rendszer, 

ingatlanvagyon-kataszter, 

önkormányzati adórendszer 

ipar- és kereskedelmi rendszer, 

hagyatéki leltár rendszer, 

elektronikus ügyintézési portál rendszer, 

önkormányzati települési portál rendszer (opcionális). 

 

AZ ASP-HEZ CSATLAKOZÁSI PROJEKT KERETÉBEN KÖTELEZŐEN 
MEGVALÓSÍTANI TEVÉKENYSÉGEK, AMELYEKRE A FENTI SZÁMÚ 
PROJEKT ANYAGI FEDEZETET BIZTOSÍT: 

 eszközök beszerzése (szoftverrel együtt): br. 3.150.000,- Ft 
 kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: br. 35.000,- Ft 
 projekt menedzsment: br. 175.000,- Ft 



 tesztelés, élesítés: br. 280.000, Ft 
 működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: br. 840.000,- Ft 
 önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: br. 

1.540.000,- Ft 
 oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás: br. 210.000, Ft 
 önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek 

biztosítása: 770.000 Ft 

 

• a projekt megvalósításának kezdete: 2016. 10. 03. 

• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30. 

• a projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00183 

• a projekt iktató száma: IKT-2016-114-I1-00002468 

• megvalósítási helyszínek: 

Hédervár   9178 Fő utca 42. 
Lipót    9233 Fő tér 2. 
Kisbodak   9234 Felszabadulás utca 1. 
Dunaremete  9235 Szabadság utca 2. 
Darnózseli   9232 Ady Endre utca 8  (Fő megvalósítási helyszín) 

 

 


