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eKÖZIG Zrt. Hírlevél - 2. szám 

 

Aktualitásaink: 

 

Az eKÖZIG Zrt. által fejlesztett jelöltajánló rendszer 

Önkormányzati választások támogatása – Csúcsot döntött a jelöltajánlás 

 
Az utóbbi napokban országszerte a figyelem központjába került az 

önkormányzati választások jelölt állítása. Szeptember 3-án 

sikeresen lezárult az általunk fejlesztett helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2010. évi választásának jelöltajánlás 

ellenőrző rendszere. A 3,5 millió ellenőrzésre kerülő 

ajánlószelvény rekord a választások történetében. A feldolgozás 

utolsó napjaiban az egy nap alatt feldolgozott szelvények száma elérte az okmányrendszer egy éves adatfelvitelének 

tételszámát. 

 

 
 

A Visual Regiszter alkalmazásunk segítségével nyomtatták az augusztus elején kézbesített értesítő cédulákat és a 

kifüggesztett névjegyzék verziót (Budapest és Pest megye kivételével). A következő feladat a választásnapi 

névjegyzék nyomtatása lesz. 

A Helyi Visual Regiszter egyedüli rendszerként nyújtott térítésmentes támogatást a kisebbségi választói jegyzékek 

elektronikus vezetésében. Az 1604 település 76 %-a használja rendszerünket, mely közül Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Vas megyét emelném ki, mivel a települések 100%-a Visual Regiszter segítségével készítette el a kisebbségi 

választói jegyzéket. 

A program segítségével történik: 

 kérelmek ellenőrzése és rögzítése (július 15-ig) 

 kisebbségi értesítők nyomtatása 

 kisebbségi választói jegyzék továbbvezetése és nyomtatása. 
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Döntéstámogatói rendszerünk újdonságai: 

 

A rendszer legújabb fejlesztése a "Rendeletek egységes 

szerkezetben" kezelése. Minden módosító rendelet alkalmával 

lehetőség van az alaprendelet újabb változatának a 

megszerkesztésére és annak jelölésére, hogy az mikortól érvényes. 

A rendszer ettől kezdve, bármelyik időpontra meg tudja mondani, 

hogy akkor mely változata volt érvényes az adott rendeletnek. Ez a 

lehetőség az internetről is elérhető, ami Magyarországon egyedül 

álló. 
 

A rendszer másik nagy fejlesztése, hogy lehetőséget adott előterjesztések és döntések tömeges felvételére. Ez 

különösen akkor hasznos, ha korábbi évek nagy tömegű dokumentumait kell gyorsan felvinni.  De hasznos lehet 

akkor is, ha nincs idő vagy ügyintézői kapacitás a rendszer normál módon való használatára, de fontos, hogy az 

interneten mindig ott legyenek az összes testületi munkával kapcsolatos anyagok. 

Megújult az előterjesztések, rendeletek, jegyzőkönyvek internetes megjelenítése. A rendeleteknél megadtuk az 

egységes szerkezet keresésére a lehetőséget, akár időgép formájában is. Az előterjesztések, jegyzőkönyvek 

testületek szerinti bontásban jelenítődnek meg. A jegyzőkönyvek kiválasztásakor pedig lehetőséget kapunk az összes 

előterjesztés és határozat megtekintéséhez, letöltéséhez, amelyek az adott üléshez tartoznak.  

A hajdúszoboszlói teszt rendszer internetes elérhetőségei:  
Rendeletek: http://t.e-tarsulas.hu/dt/?tel_id=1260 

Előterjesztések: http://t.e-tarsulas.hu/dte/?tel_id=1260 

Jegyzőkönyvek: http://t.e-tarsulas.hu/dtje/?tel_id=1260 

Bővebb információkért keressen minket bizalommal.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t.e-tarsulas.hu/dt/?tel_id=1260
http://t.e-tarsulas.hu/dte/?tel_id=1260
http://t.e-tarsulas.hu/dtje/?tel_id=1260
http://www.ekozig.hu/files/dt.pdf
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Konferencián jártunk 

 
A Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (Tagszervezeti: 

Magyar Közigazgatási Társaság, Jegyzők Országos Szövetsége és a Városi 

Jegyzők Egyesülete) 2010. szeptember 8-10. között rendezte meg Keszthelyen 

a Hotel Helikon Sport és Konferencia Szállodában a köztisztviselők legnagyobb 

országos szakmai rendezvényét, a  

 

XVIII. Országos Jegyző – Közigazgatási Konferenciát. 

 

A rendszeresen megrendezésre kerülő Országos Jegyző - Közigazgatási Konferencia szervezői az előadókat – az 

eddigi gyakorlatnak megfelelően – az adott téma illetékes minisztériumának vezető szakemberei, a kérdéskör 

tudományos művelői, illetve gyakorlati szakemberei közül kérték fel előadóikat. 

Eme megtisztelő kérésnek eleget téve vezérigazgatónk, Pajna Sándor Korszerű technológiák az önkormányzati 

igazgatásban és település üzemeltetésben címmel tartott előadást. 

A háromnapos konferencia során szó esett többek közt a kormányprogram aktuális kérdéseiről, az oktatáspolitika és 

gyermekvédelem változó szabályairól, az önkormányzatok autonómiájáról és törvényességi ellenőrzéséről, az 

önkormányzatok finanszírozásának és adósságkezelésének kérdéseiről, a közigazgatás és a civil szféra 

együttműködési lehetőségeiről, valamint az IKT eszközök önkormányzati igazgatásban és településüzemeltetésben 

történő alkalmazásáról. 

 

További információkért kattintson ide. 

 

 
 

Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére az IKeR alkalmazás oktatása: 

 
Paks Város Önkormányzatának Hivatalában 2010. szeptember 1. és 23. 

között zajlik 106 fő részére az Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer és 

kapcsolódó rendszerek ASP alapú bevezetése és annak oktatása.  
 

Oktatási modulok: 

1. Közigazgatási portál modul 

A portál adattartalmának karbantartása, lehetőségei, funkciói. 

 

2. Webiktat 2008 tanúsított iratkezelői modul 
Az iratkezelő rendszer funkcionalitása, lehetőségei, beállítása. 

 

3. Elektronikus ügyintézési-workflow modul 

Egységes, tudásalapú, egyen szilárd ügyintézői workflow keretrendszer bemutatása, funkciói. 

 

4. Döntéstámogatási modul 

http://www.ekozig.hu/files/keszthely.pdf
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Ülésterv készítés, előterjesztések beadása, felülvizsgálata, véleményezési mechanizmus, 

jelentéskészítés és közzétételi kötelezettségek teljesítésének elektronikus támogatása. 

 

5. Önkadó szakrendszert integráló modul 

Az idegenforgalmi- és kommunális adóbevallás elektronikus változatának kitöltése, 

működésének főbb jellemzői. 

 

6. EtiKETt modul 

A hatályos Ket szabályai elektronikus oktatófelülettel. 

 

További információkért kattintson ide. 

 
Üdvözlettel, 

eKÖZIG Zrt. 

 

 
Amennyiben a jövőben nem szeretné megkapni hírlevelünket a lemondáshoz,  kérjük írjon az info@ekozig.hu e-mail címre. 

http://www.ekozig.hu/files/paks.pdf
mailto:info@ekozig.hu

