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A fejlesztéssel a támogatást igénylő a Markazi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
tartozó két településen Markazon és Halmajugrán kívánja megvalósítani a fejlesztést, 
mellyel megtörténik az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozás.  
 

1. eszközök beszerzése keretében 7 munkaállomás kerül kialakításra kártyaolvasóval, 
a szükséges Windows környezetű számítógépekkel. A pályázat keretében 
beszerzésre kerül továbbá   2db monitor, 3 db multifunkciós nyomtató és 12 db 
kártyaolvasó. A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a 
projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 

2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása keretében az informatikai 
biztonsági és iratkezelési szabályzat elkészítésére kerül sor, mert az ASP 
munkakörnyezet a jelenleg alkalmazott munkafolyamatok felülvizsgálatát igényli. 
A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni 
kívánjuk. 

3.  Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása 
keretében megteremtjük az elektronikus ügyintézés jogi feltételeit. Honlapunkon 
elérhetővé tesszük az űrlapokat.  

4.  Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja 
tárgyában megbízzuk pályázaton nyertes vállalkozót a migrációs feladatokkal, 



mely a gazdálkodási, ingatlanvagyon - kataszter és iratkezelő szakrendszereket 
érinti. A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig 
teljesíteni kívánjuk.  

5. Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás keretében a bevezetendő 
szakrendszereket használó köztisztviselők utazási költségeit kívánjuk elszámolni, 
az utazások időpontjait és gyakoriságát a Magyar Államkincstár határozza meg. A 
pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni 
kívánjuk.  
 

6.  Tesztelés, élesítés: a folyamatban vállalkozón kívül a szakrendszereket használó 
köztisztviselőket kívánjuk bevonni. A pályázatban előírt műszaki-szakmai 
eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk 

 

 


