
 

 

  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

és Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 18. napján tartandó együttes ülésére  
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

új Informatika Biztonsági Szabályzatának 

elfogadása 

 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Kötél Krisztina jegyző 

Az előterjesztést készítette:  Kötél Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-20/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  
A szabályzat tervezete jelentős terjedelmére tekintettel 

elektronikus úton megküldve.  

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  
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Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, 

illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletében 

meghatározottak szerint - az ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget 

téve, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívásra benyújtott, pozitív elbírálásban 

részesült pályázata megvalósítása 2016. decemberében megkezdődtek annak érdekében, hogy 

2017. január 1-jével a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok csatlakozni 

tudjanak - fizikai értelemben is - az országos rendszerhez.  

A szükséges 7 db asztali gép, a 9 db ún. kártyaleolvasó, 1 db multifunkcionális 

nagyteljesítményű fénymásoló, valamint 1 db szkennelő gép beszerzése mellett az új 

Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésével összefüggésben a DMS Solutions Kft. 

kapott megbízást.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket a mellékleten csatolt új Informatikai Biztonsági 

Szabályzat jóváhagyására az alábbi határozatok elfogadásával:  

 

Határozati javaslat Nemesvámos Község Képviselő-testülete részére:  

 

     / 2017. (I. 18.) számú határozat: 

 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzati ASP 

rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget téve, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez" című felhívásra benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázat 

megvalósításával összefüggésben a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal új 

Informatikai Biztonsági Szabályzatát az előterjesztés részét képező tervezet szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. január 19. 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

Határozati javaslat Veszprémfajsz Község Képviselő-testülete részére:  

 

/ 2017. (I. 18.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Képviselő–testülete az önkormányzati ASP rendszerhez történő 

csatlakozási kötelezettségének eleget téve, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

"Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című 

felhívásra benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázat megvalósításával összefüggésben 

a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal új Informatikai Biztonsági Szabályzatát az 

előterjesztés részét képező tervezet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. január 19. 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

Nemesvámos, 2017. január 13.  

 

                                                                                             Kötél Krisztina 

                                                                                                    jegyző   


