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Lead:
A lead foglalja össze röviden, néhány mondatban azt, amiről az egész sajtóközlemény
szól, legyen benne a legfontosabb információ a fejlesztésről. A támogatási összeg mindig
kerekítve (millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd forint esetén 3 tizedes jegyig)
szerepeljen.
éé
| hh
| nn. | 20
2014
| Január
MINISZTERELNÖKSÉG

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FEJLESZTÉSPOLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓÉRT

FELELŐS
HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG
CÍM:
(ANAGYKÖZSÉGI
CÍM
LEGYEN
RÖVID, KIFEJEZŐ,ÖNKORMÁNYZAT
FIGYELEMFELKELTŐ)
KÖRÖSSZEGAPÁTI
(A sajtóközlemény
szövege
maximum egy,
de inkább fél oldal legyen.

Projekt neve:

Kerüljük a
bonyolult mondatszerkezeteket, a túlzó, halmozott jelzőket, szenvedő szerkezetet.
foglalja
össze röviden,
néhány Legyen
mondatban
amiről ami
az egész
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Egyszerű,A
jóllead
érthető
nyelvezetet
használjunk.
egy azt,
fő üzenet,
köré építjük az
sajtóközlemény
szól,
legyen
benne
a
legfontosabb
információ
a
fejlesztésről.
A
egyéb információkat,
adatokat.
A SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÍME KERÜL IDE

támogatási összeg mindig kerekítve (millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd
MAXIMUM
2 SORBA TÖRDELVE
KÖRÖSSZEGAPÁTI
NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ASP
forint eseténszerepeljen:
3 tizedes jegyig)mi
szerepeljen.
Ami mindenképpen
a fejlesztés célja, a projekt elemei, hol valósul meg,
ki valósítja
kapcsolódik a kedvezményezett tevékenységéhez, mikorra
KÖZPONTHOZ
VALÓ
CSATLAKOZÁSA
2014meg,
| Január
|hogyan
20
Lorem
ipsum dolormennyi
sitszövege
amet, consectetur
elit. Curabitur
neclegyen.
nisi vestibulum,
leo
készül el a(A
beruházás,
munkahelyet
sajtóközlemény
maximumadipiscing
egy, deteremt.
inkább
fél oldal
Kerüljük interdum
a bonyolult
MINISZTERELNÖKSÉG

vitae, consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl
mondatszerkezeteket,
a túlzó, halmozott jelzőket, szenvedő szerkezetet. Egyszerű, jól
FEJLESZTÉSPOLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓÉRT
commodo.
Proin aliquet turpis actörvényi
posuere commodo.
Curabitur facilisis mauris
ac nulla dapibus, az
a
szakszövegeket,
hivatkozásokat,
illetve
érthető
használjunk. Legyen egy
főüzenet, ami köré
építjük bármi
az egyéb
FELELŐSnyelvezetet
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
quis volutpat orci condimentum. Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis
szakmabelieken
kívül másnak nem releváns információk megjelenítését.
információkat,
laoreet dapibus. adatokat.
Proin aliquet turpis ac posuere commodo. Donec in sem ante. Pellentesque ac risus

Projekt kódszáma:Kerüljük

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00745
vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue.

adott

Használható
kifejezések:
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio sit amet velit ornare, sed faucibus

Ami mindenképpen szerepeljen: mi a fejlesztés célja,a projekt elemei, hol valósul meg, ki
A SAJTÓKÖZLEMÉNY CÍME KERÜL IDE
meg, hogyan
kapcsolódik
kedvezményezett
tevékenységéhez,
mikorra készül
„A projektvalósítja
a Széchenyi
2020
programakeretében
valósul
meg.”
Lorem ipsum
dolor sitTÖRDELVE
amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae,
MAXIMUM
2 SORBA
el a beruházás, mennyi munkahelyet teremt.

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet
volutpat orci condimentum.
Kerüljük
szakszövegeket,
törvényi
hivatkozásokat,
bármi,
az turpis
adott
Nunc utipsum
antea non
tortor
consectetur
scelerisque.
Aenean
laoreet
dapibus.
Proin
aliquet
ac
Lorem
dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit.lobortis
Curabitur
necilletve
nisi vestibulum,
interdum
leo
„A fejlesztés
eredményeként
…” ante.
posuere
commodo. kívül
Donecmásnak
in
sem
Pellentesque
ac risus
vitae
dolor
dapibus sit
ultrices
at in
libero. Donec
vitae,
consequat
ligula.
Mauris
ultrices
elit vitae
metus
pellentesque,
amet
vulputate
nisl
szakmabelieken
nem
releváns
információk
megjelenítését.
ac ante tristique,
id, feugiat
augue.commodo.
Phasellus sed
blandit orci,
ut suscipit
lectus.
In dictum
odio
commodo.
Proinplacerat
aliquetante
turpis
ac posuere
Curabitur
facilisis
mauris
ac nulla
dapibus,
„A beruházásnak
vállalat
darab
munkahelyet
tud Aenean
megőrizni,
sit
amet
velitköszönhetően
ornare,
sed faucibus aNunc
quis
volutpat
orci condimentum.
ut antexnon
tortor consectetur
scelerisque.
lobortis
Használható kifejezések:
Lorem
ipsum
dolor
sit teremt.”
amet,
consectetur
adipiscingcommodo.
elit. Curabitur
necinnisi
vestibulum,
interdum leo
dapibus.
Proin
aliquet
turpis ac posuere
Donec
sem
ante. Pellentesque
ac vitae,
risus
x darab újlaoreet
munkahelyet
„A
projekt
adapibus
Széchenyi
2020
keretében
valósul
meg.”
consequat
Mauris
ultrices
metus
pellentesque,
sit
amet
vulputate
nislante
commodo.
Proinaugue.
aliquet
vitae
dolorligula.
ultrices
atelitprogram
invitae
libero.
Donec
ac ante
tristique,
placerat
id, feugiat
„Az
millió
forint
európai
segítségével…”
turpisxbővebb
ac
posuere
commodo.
Curabitur
facilisis In
mauris
acodio
nullasit
dapibus,
quisornare,
volutpat
orci
condimentum.
Phasellus
sed
blandit
orci, utuniós
suscipit
lectus.
dictum
amet
velit
sed
faucibus
„A projektről
információt
atámogatás
www.x.hu
oldalon
olvashatnak.”
Nunc
ut ante non
tortor consectetur
„A
fejlesztés
eredményeként
” scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac
posuereipsum
commodo.
Donec
in consectetur
sem ante. Pellentesque
ac risus
vitae nec
dolornisi
dapibus
ultricesinterdum
at in libero.
Lorem
dolor sit
amet,
adipiscing elit.
Curabitur
vestibulum,
leoDonec
vitae,
További információ
kérhető:
„A
beruházásnak
köszönhetően
a vállalat
x darab
munkahelyet
tud
megőrizni,
és tovább
x
ac ante tristique,
ante id,elit
feugiat
augue.pellentesque,
Phasellus sedsitblandit
orci, ut suscipit
lectus. InProin
dictum
odio
consequat
ligula. placerat
Mauris ultrices
vitae metus
amet vulputate
nisl commodo.
aliquet
darab
új
munkahelyet
teremt.”
sit amet
ornare,
sed
faucibus
turpis
acvelit
posuere
commodo.
Curabitur
facilisis mauris
KÖSZÖNJÜK
A MAGYAR
ÁLLAMac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum.
XY, sajtóreferens
„A
projektről
bővebb
információtscelerisque.
a www.x.hu
oldalon
olvashatnak.”
Nunc
ut ante non
tortor
Aenean
lobortis
laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac
ÉS consectetur
AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.
posuere commodo. Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec
elérhetőség
(telefonszám,
e-mail cím)
ac ante tristique,
placerat kérhető:
ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio
További
információ
sit amet velit ornare, sed faucibus
XY, sajtóreferensKÖRÖSSZEGAPÁTI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae,
Elérhetőség
(telefonszám, e-mail cím)
consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet
turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum.
Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac
posuere commodo. Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec
ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio
sit amet velit ornare, sed faucibus

„Az x millió
forint
európai
uniós
támogatás
segítségével
…”quis
turpis
ac posuere
commodo.
Curabitur
facilisis mauris
ac nulla dapibus,

és tovább

KÖRÖSSZEGAPÁTI NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA

30
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális Alap

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
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A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00745

A Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése Körösszegapáti. Három állandó kirendeltsége működik Magyarhomorogon, Mezőpeterden és Mezősason. Minden hivatali
feladatot Körösszegapáti településre vonatkozóan helyben intéznek a köztisztviselők. Többlet feladatként a közös hivatalt illetően az összes pénzügyi feladatot Körösszegapátiban a székhely településen látják el.
Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése történt a
projekt során.
A szükséges hardver infrastruktúra rendelkezésre áll, amelynek segítségével a Hivatal munkatársai
használni tudják az önkormányzati ASP rendszert.
Az ASP szolgáltatáshoz való rendszercsatlakozási folyamat során folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, a belső folyamatok, működési rend és a belső szabályozó eszközök felülvizsgálata és azok hozzáigazítása az ASP-ben biztosított szakrendszerek
működési rendjéhez történt meg.
A projekt megvalósítása során megtörtént az Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési szabályzatnak kialakítása.
Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez
szükséges űrlap tervezése és publikálása, esetlegesen az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
belső és külső szabályzások kialakítása, illetve a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése a
meghatározott módszertan alapján. Megtörtént továbbá az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez történő csatlakozás és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás
nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon.
A feladat keretében megvalósúlt az iparűzési adó-bevallás ügytípus elektronikus ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek kialakítása.
A migráció során felülvizsgáltuk a migrálásra kerülő adatállományokat és elvégeztük a szükséges
tisztításokat, annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során
a formai és szintaktikai hibák is javításra kerültek. Az önkormányzat számára létrehozott felületen
meghatározásra került a hozzáférésre jogosultak köre, a rendszer indításához szükséges indító
beállítások, valamint az egyedi paraméterek, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez. Az
ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján történt az adatok betöltése az informatikai
rendszerbe.
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon a
Hivatal kollégái vettek részt.
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