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Nagykálló Város Önkormányzata hivatalának, a Nagykállói Polgármesteri Hivatalnak engedélyezett létszáma 28 fő. Ez a létszám
látja el a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait is, valamint végzi az
Önkormányzat és a Kistérség által fenntartott intézmények gazdálkodási feladatait is, összesen 17 intézmény tekintetében. A
hivatal az ASP szakrendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges számítógéppel és fénymásológéppel rendelkezik, de ezek már
korszerűtlenek. A projektet külső erőforrás igénybevételével valósítanánk meg. Az ASP projekt segítségével a Polgármesteri
Hivatal egységes informatikai háttérre alapozott, központi adatkezelő rendszert vezet be. A rendszer előkészítése során az adó
szakrendszerben saját erőforrás felhasználásával végezzük az adatminőség javítási folyamatot, míg az egyéb alrendszerek
tekintetében az adatminőség javítás valamint a migráció folyamatát külső erőforrás bevonásával kívánjuk megvalósítani. Az
eszközbeszerzés során külső vállalkozó által leszállított, 3 év helyszíni garanciával rendelkező eszközöket tervezünk beszerezni.
A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során felülvizsgáljuk és az ASP rendszert kielégítően naprakésszé
tesszük az Iratkezelési- és az adatkezelést feltételező- Információbiztonsági szabályzatát. A rendszer tesztelését és élesítését
valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megteremtését, a projektmenedzsment feladatokat szakértői szolgáltatásként
kívánjuk megvalósítani. Tervezett tevékenységeinket közbeszerzési kötelezettség nem terheli. A projekt keretein belül az alábbi
feladatokat kívánjuk megvalósítani. Keretrendszer bevezetése, a szakrendszerek zökkenőmentes kiszolgálása céljából.
Önkormányzati Adózási alrendszer törvényi megfelelés értelmében, a helyi adóztatási feladatok teljes körű ellátása céljából.
Gazdálkodási alrendszert az önkormányzat pénzgazdálkodásának tervezése, könyvvezetés és ellenőrzési feladatok ellátása
céljából. Az iratkezelő rendszert a komplex dokumentumkezelés megvalósítása érdekében. Az ingatlanvagyon-kataszter
rendszert a meglévő ingatlan nyilvántartás naprakész kezelésének megvalósítására. A hagyatéki leltár rendszert az egységes és
naprakész hagyatékkezelés megteremtésére. Az Ipar kereskedelem rendszert az érintett helyi vállalkozások, törvényben
nyilvántartásának vezetésére. Az önkormányzati települési portál rendszert az ügyfelek tájékoztatásának naprakésszé tétele
érdekében, valamint az az elektronikus űrlap-szolgáltatást az elektronikus ügykezelés bevezetése érdekében.
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