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A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Tét  Város  Önkormányzata  pályázatot  nyújtott  be  a  „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  Csatlakoztatási

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra, és 

7  millió  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyert  az  önkormányzati  ASP  rendszerről  szóló  

257/2016 (VIII.31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásra.

A 2017. májusi támogató döntést követően a projekt megvalósítása 2017.06.01-jén kezdődött el, és

2018.06.30-ig valamennyi tervezett tevékenység megvalósult.

A projekt keretében többek között megújult a Téti Közös Önkormányzati Hivatal helyszínein – azaz

Tét,  Rábaszentmihály  és  Rábacsécsény  településeken  –  folyó  közigazgatási  munkát  segítő

informatikai  infrastruktúra  azzal,  hogy  új,  korszerű  és  az  ASP Korm.  rendeletben  előírt  technikai

feltételeknek megfelelő munkaállomások, illetve egyéb irodai eszközök kerültek beszerzésre.

Emellett az új működésnek megfelelően átalakítottuk a hivatali folyamatokat, megvalósult a vonatkozó

szabályzatok  elkészítése,  aktualizálása;  illetve  az  előírt  módon  megtisztítottuk  a  szakrendszeri

adatbázist és elvégeztük a csatlakozási feltételeknek megfelelő adatmigrációt. 

Az iparűzési adó tekintetében megtörtént a csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás

rendszeréhez, mely immár elérhető az állampolgárok és a vállalkozások részére. 

Munkatársainkat  delegáltuk az ASP Központ  által  szervezett,  az ASP szolgáltatás bevezetéséhez

kapcsolódó oktatásokra, így az ASP rendszert használó kollégák az ott elhangzottak elsajátításával

hatékonyan és megfelelő módon tudják használni a rendszert a mindennapi feladataik ellátása során.

Az ASP technológia bevezetése elősegíti a hivatal belső működését, a kötelező feladatok megoldását
és  az  egyes  e-közigazgatási  szolgáltatások  nyújtását.  Összességében  az  önkormányzati  ASP
rendszer  alkalmazásával  a  továbbiakban  egy  egységes,  gazdaságos  és  hatékony  informatikai
rendszert tudunk működtetni, mely a hivatal feladatellátását segíti elő.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 



A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 7 MILLIÓ FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2018.06.30.
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