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EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
„EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHO

 

 

Ebes Községi Önkormányzat az „Ebes Községi Önkormányzat ASP Központhoz

című pályázat keretében 6 992 000

költségvetési támogatást nyert el, a Széchenyi program keretében.
 

 

A projekt célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldás

önkormányzati ASP központhoz történ

közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a min

az informatikai rendszer fejlesztése 

 

Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrendszerek bevezetésére kerül sor: gazdálkodási 

rendszer, iratkezelő rendszer, ingatlan vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, elektronikus 

ügyintézési portál, hagyatéki leltár rendszer, ipar

 

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázat keretében

eszközök beszerzése. A pályázat megvalósítása során 

elektronikus ügyintézés kialakítása mellett 

szabályozó rendszerének, szabályzatainak (Informatikai Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, 

Információátadási Szabályzat) az új feladatokhoz történ

akadálymentesítés. 

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-

 

 

További információ: 

 

Ebesi Polgármesteri Hivatal 

4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 

e-mail: ebesoffice@t-online.hu 
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ÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

Ebes Községi Önkormányzat az „Ebes Községi Önkormányzat ASP Központhoz

992 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós 

támogatást nyert el, a Széchenyi program keretében. 

A projekt célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldás

önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával. A projekt végrehajtása során a 

közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal emelése érdekében megtörténik 

az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése. 

Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrendszerek bevezetésére kerül sor: gazdálkodási 

 rendszer, ingatlan vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, elektronikus 

portál, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. 

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázat keretében megvalósult a csatlakozáshoz szükséges 

A pályázat megvalósítása során megvalósuló informatikai fejlesztés továbbá az 

elektronikus ügyintézés kialakítása mellett megtörténik azEbesi Polgármesteri Hivatalvonatkozó bels

szabályozó rendszerének, szabályzatainak (Informatikai Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, 

mációátadási Szabályzat) az új feladatokhoz történő felkészítése,valamint 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30. 
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Z VALÓ CSATLAKOZÁSA” 

Ebes Községi Önkormányzat az „Ebes Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása” 

 európai uniós és hazai központi 

A projekt célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése az 

 csatlakozás megvalósításával. A projekt végrehajtása során a 

ségi színvonal emelése érdekében megtörténik 

Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrendszerek bevezetésére kerül sor: gazdálkodási 

 rendszer, ingatlan vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, elektronikus 

a csatlakozáshoz szükséges 

megvalósuló informatikai fejlesztés továbbá az 

Ebesi Polgármesteri Hivatalvonatkozó belső 

szabályozó rendszerének, szabályzatainak (Informatikai Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, 

valamint az infokommunikációs 


