
 
 
 

 
 

ÁROP-3.A.1/B.-2008-0018  

„A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése” 

 
Cél a papírmentes iroda  

 
 
A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala újabb lépést tesz az 

elektronikus hivatali működés megvalósítása érdekében a 2011-es évben. 

 

Az  ÁROP-3-A.1/B pályázattal 2010-ben elnyert támogatás lehetőséget 

teremtett a Hivatal számára egy elektronikus szerződés-nyilvántartó, ügykövető 

rendszer bevezetésére a Controll Holding Zrt. által vezetett egyedi fejlesztés 

keretében. 

 

A webes technológián alapuló, központi adatbázisra támaszkodó rendszer 

korlátlan számú felhasználó egyidejű munkáját támogatja, többszintű 

jogosultságkezelés lehetősége mellett. 

 

A rendszer főbb funkciói: 

 Vevői – és szállítói szerződéskészítés, nyilvántartás 

 Ügymenetkövetés 

 Dokumentumtár 

 



  

  

  

  

  

Az alkalmazás felhasználóbarát módon támogatja a Hivatal tevékenységi 

körében keletkező szerződések készítését, nyilvántartását, az ügyintézők gyors 

és hiteles információval történő ellátását. Az újragondolt működési 

folyamatokra építve vezeti végig az ügyeket a Hivatal érintett szervezeti 

egységein, segítve a munkafolyamatok felgyorsítását, megteremtve az 

önkormányzati adat-vagyonhoz való egységes hozzáférést, egészen a szerződés 

lezárásáig. 
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A rendszer biztosítja valamennyi érintett számára az üggyel kapcsolatos 

előzmények, jogszabályok, belső utasítások elérését a központi adatbázisban. 

Támogatja projekt- működés során keletkezett dokumentumok összecsatolását 

is. 
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Az ügyek lezárását követően, az elkészített és tárolt dokumentumok közötti 

keresés szűrési feltételekkel támogatott, egy adott dokumentum változásainak a 

története kronológiai sorrendben lekérdezhető. 

Az ügyek lezárását követően, az elkészített és tárolt dokumentumok közötti 

keresés szűrési feltételekkel támogatott, egy adott dokumentum változásainak a 

története kronológiai sorrendben lekérdezhető. 

  

A rendszer optimális működési feltételeit a Hivatal saját adatbázisának egyidejű 

tisztításával, konszolidációjával teremti meg. 
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