
Komplex eKomplex e--kormkormáányznyzáási rendszer kifejlesztsi rendszer kifejlesztéése se éés s 

bevezetbevezetéése Hargita Megye Tanse Hargita Megye Tanáácsa hivatalcsa hivataláában ban 



Pályázati program

• „ Gazdasági Versenyképesség Növelése” Ágazati 
Operatív Program, 3 számú tengelye-
Kommunikációs és Információs Technológia 

Rendszerek Fejlesztése a Magán- és Közszférában

• 2.1 beavatkozási terület, E-kormányzási rendszerek 
kiépítése és szélessávú internethálózatokhoz való
csatlakozás



A projekt általános célkitűzése:

•• A kA köözszolgzszolgááltatltatáások elektronikus rendszersok elektronikus rendszeréének nek 
kikiééppííttéésese

•• A kA köözintzintéézmzméények hatnyek hatéékonyskonysáággáának nnak nöövelveléésese

•• Az adminisztrAz adminisztráácicióós ds dööntntéési si éés s üügyintgyintéézzéési folyamatok si folyamatok 
felgyorsfelgyorsííttáásasa



A projekt összértéke:

• A projekt összértéke:              6.062.626,60 lej.

1.4 mil. Euró

• A projekt jóváírható költségeinek összértéke:

4.887,180,00 lej

1.136.000,00 Euró

• A Megyei Tanács önrésze, ami a jóváírható
költségek 2%-át teszi ki :              97.743,60 lej

22.700 Euró



Fıbb tevékenységek:

Megvalósítási idıtartam: 22 hónap

• A pályázat promoválása

• A pályázat menedzsmentjenek véglegesítése

• Szolgáltatások és felszerelések közbeszereztetése

• Software és Hardware elemek átvétele és üzembe 

helyezése

• A felhasználó személyzet továbbképzése



A projekt 

kedvezményezettjei/célcsoportja:

• Megyei Tanács hivatalnokai

• Hargita Megye lakossága

• Hargita Megye Tanácsával együttműködő
közintézmények



A projekt által nyújtott szolgáltatások

�Építkezési engedélyek kibocsátása és a díjak 

kifizetése

Az építkezési engedélyek kibocsátási  díjának   

elektronikus kifizetésének lehetısége

�Urbanisztikai engedélyek kibocsátása és a 
díjak kifizetése

�Mozgássérült  személyek jogainak 
biztosítása

�Az alárendelt intézmények pénzügyi 
tevékenységének követése és a lakosság 
tájékoztatása

Az urbanisztikai engedélyek kibocsátási 

díjának elektronikus kifizetésének lehetısége

Mozgássérült személyek segélyének  

elektronikus kifizetése

Az alárendelt intézmények beszámolójának 

integrálása, olyan  komplex beszámolók  

készítése  mely segítse a Megyei tanács 

alakalmazottait a döntéshozásban

I



�Tej és kifli program
Az iskolák  az órákra online jelenléti 

részvételt tudnak vezetni

�Online felület biztosítása a megyei tanács 
határozattervezeteinek megvitatására

Az állampolgárok online hozzászolhatnak, 

kérhetnek információkat a vitatott témával 

kapcsolatosan , melyre az intézmény 

képviselıi  válaszolnak üzenetek által. 

�Az alárendelt intézmények pénzügyi 
tevékenységének  követése  és a lakosság 
online tájékoztatása

Az alárendelt intézmények bevezetik a 

költségvetéssel kapcsolatos adatokat a 

gazdasági modulba. 

�Vitafórum a közigazgatás mőködésérıl Az állampolgárok az intézmény portáljának 

vitafórumán kérdéseket tehetnek fel a 

különbızö részlege alkalmazottainak.

� Nyomtatványok letöltésének lehetısége  a 
portálon keresztül 

Nyomtatványok  letöltésének lehetısége a 

portálon keresztül

�Közhasznú információk közzététele az 
állampolgárok számára

Közhasznú információk közzététele az 

állampolgárok számára 



Várható eredmények:

• Hargita Megye Tanácsának alkalmazottai egy korszerű
informatikai rendszer haszonélvezői lesznek; 

• A tevékenységek hatékonyságának növelése;

• A rutin tevékenységek elvégzéséhez szükséges idő
csökkentése;

• A munka által generált stressz faktor  csökkentése; 

• A Megyei Tanács vezetőségének aktualizált beszámolók 
állnak majd a rendelkezésére;

• A potenciális felhasználók  száma körübelül a megye 
lakosságának  20-30% teszi ki, ez 80.000 lakosnak fele meg.




