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Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatala szervezetfejlesztésének SWOT analízise

1. A döntési munka korszerősítése

1. a. stratégiai menedzsment a szociális igazgatás ügymenet szervezésében
erısségek

gyengeségek

A szociális igazgatás ügymenet szervezéséért Stratégiai tervezés a szociális igazgatás ügymenet
felelıs munkatárs végzettsége megfelelı

szervezésében nem tapasztalható

A szociális igazgatás ügymenet ügyintézıjének A továbbképzés egyeztetése a szociális igazgatás
végzettsége megfelelı

ügyintézıjével informális

A hivatal rendelkezik évente frissített képzési A szociális igazgatás ügymenet ellenırzése nem
szabályozott és nem kap nyilvánosságot

tervvel

A szociális támogatás banki átutaláson keresztül A szociális igazgatás ügymenethez kapcsolódóan
ügyfél megelégedettségének mérése nem történik

történik

A szociális igazgatás ügyintézıje betartja az ügy- A szociális igazgatás ügymenetnek nincsenek
menethez kötött határidıket

egységesített formanyomtatványai

A szociális igazgatás ügymenet statisztika elemzése havonta megtörténik
lehetıségek

veszélyek

A szociális igazgatás ügymenet ügyintézıjének A szociális igazgatás ügymenet ügyintézıje nem
bevonása továbbképzésének tervezésébe

érdekelt a továbbképzésben

A szociális igazgatás ügyintézés ügymenete eljá- A szociális igazgatás ügyintézés ügymenetének
rásrendjének összeállítása és elektronikus formá- nincs írott eljárásrendje
ban közzététele

A szociális igazgatás ügymenet statisztika elemzé-

A szociális igazgatás ügymenet statisztika elem- sét jelenleg nem támogatja megfelelı szoftver
zésének eredményei nyilvánossá tétele az idıszaki kiadványban (Hidasi Hírnök) és a település
honlapján

1. a. stratégiai menedzsment a szociális igazgatás ügymenet szervezésében

A szociális igazgatás ügymenet szervezéséért felelıs munkatárs és a szociális igazgatás ügymenet
ügyintézıjének végzettsége megfelelı feladataik ellátáshoz. Tudásuk, ismereteik bıvítésére van lehe2

tıség, hiszen a hivatalnak van elfogadott képzési terve, amelyet évente frissítenek, alkalmazkodva a
politikai-gazdasági környezet változó elvárásaihoz. Innovatív megoldás a szociális igazgatás ügymenetében, hogy a szociális támogatás banki átutaláson keresztül történik, ezzel csökkentve a készpénz
mozgását, és ellenırizhetıbbé téve a támogatások jogosultságának ellenırzését. A szociális igazgatás
ügymenetének hivatalon belüli mőködését erısíti, hogy a szociális igazgatás ügyintézıje betartja az
ügymenethez kötött határidıket. Támogatja szociális igazgatás ügymenet színvonalának megtartását –
és a jövıben emelését is -, hogy az ügymenet statisztika elemzése havonta megtörténik

Jelenleg stratégiai tervezés a szociális igazgatás ügymenet szervezésében nem tapasztalható. A képzési terv összeállításának és a képzések eredményeinek tervezett beillesztését a hivatali munka színvonalának emelésébe, közvetetten gátolja, hogy a továbbképzés egyeztetése a szociális igazgatás
ügyintézıjével pusztán informális. Jobban motiválva lenne az ügyintézı, ha lehetıséget kapna saját
továbbképzése tervezésében, szakmai céljai megfogalmazásában. (Természetes az ügyintız a hozzáállásához ösztönzés is szükséges.) Az esélyegyenlıség társadalmi fenntarthatóság szempontjai nagyobb mértékő teljesítésének lehetıségeit gyengíti, hogy a szociális igazgatás ügymenet ellenırzése
nem szabályozott és nem kap nyilvánosságot. Továbbá az, hogy a szociális igazgatás ügymenethez
kapcsolódóan ügyfél megelégedettségének mérése nem történik. Az ügymenet fejlesztését, szolgáltató
jellegének növelését jelenleg gátolja, hogy a szociális igazgatás ügymenetnek nincsenek egységesített
formanyomtatványai (ezeket javasolt létrehozni)

Már közép távon veszélyeztetheti az ügyintézı új szakmai tartalmak iránti befogadó készségének szinten tartását, hogy a szociális igazgatás ügymenet ügyintézıje nem érdekelt a továbbképzésben. Ezen
javasolt változatni, ösztönözni kell rá, és létre kell hozni azt a szabályozási környezetet, amelyben ez
elvárásként fogalmazódhat meg. A szociális igazgatás ügymenetének komplex szakmai fejlesztésének
folyamatát alaphelyzetben lezárja, hogy a szociális igazgatás ügymenetének nincs írott eljárásrendje. A
szociális igazgatás ügymenetéhez a jövıben kapcsolható stratégiai tervezésnek így nincs alapja, kiinduló pontja. Az elektronikus közigazgatás bevezetésével járó fizikai és szakmai környezet kialakításának
megkezdését és az ügymenet fejlesztését gátolja, hogy a szociális igazgatás ügymenet statisztika
elemzését jelenleg nem támogatja megfelelı szoftver.

A szociális igazgatás ügymenet ügyintézıjét be lehet vonni továbbképzésének tervezésébe, ezzel növelhetı ügyintézı új szakmai tartalmak - így az e-közigazgatás és a stratégiai tervezés - iránti befogadó
készsége. A szociális igazgatás ügyintézés ügymenete eljárásrendjének összeállítása támogatja szociális igazgatás ügymenete komplex szakmai fejlesztésének folyamatát elektronikus formában való közzé
3

tétele fejleszti a társadalmi egyeztetés, az esélyegyenlıség megszilárdulását. A társadalmi egyeztetés,
az esélyegyenlıség fejlıdését a szociális igazgatás ügymenet statisztika elemzésének eredményeinek
nyilvánossá tétele - az idıszaki kiadványban (Hidasi Hírnök) és a település honlapján – látványosan
erısíti.
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1.a. stratégiai menedzsment a gazdasági ügymenet szervezésében
erısségek

gyengeségek

A gazdasági ügymenet szervezéséért felelıs Stratégiai tervezés a pénzügyi ügymenet szervemunkatárs végzettsége megfelelı

zésében nem tapasztalható

A gazdasági ügymenet ügyintézıjének végzettsé- A továbbképzés egyeztetése a pénzügy ügyintézıge megfelelı

jével informális

A hivatal rendelkezik évente frissített képzési A pénzügy ügymenet ellenırzése nem szabályozott és nem kap nyilvánosságot

tervvel

A pénzügy ügyintézıje betartja az ügymenethez A pénzügyi ügymenethez kapcsolódóan ügyfél
megelégedettségének mérése nem történik

kötött határidıket

A pénzügy ügymenet statisztika elemzése havon- A pénzügy ügymenetnek nincsenek egységesített
formanyomtatványai

ta megtörténik

lehetıségek

veszélyek

A pénzügyi ügymenet ügyintézıjének bevonása A pénzügyi ügymenet ügyintézıje nem érdekelt a
továbbképzésének tervezésébe

továbbképzésben

A pénzügy ügyintézés ügymenete eljárásrendjé- A pénzügy ügyintézés ügymenetének nincs írott
nek összeállítása és elektronikus formában köz- eljárásrendje
zététele

A pénzügy ügymenet statisztika elemzését jelenleg

A pénzügy ügymenet statisztika elemzésének nem támogatja megfelelı szoftver
eredményei nyilvánossá tétele az idıszaki kiadványban (Hidasi Hírnök) és a település honlapján

1.a. stratégiai menedzsment a gazdasági ügymenet szervezésében
A gazdasági ügymenet szervezéséért felelıs munkatárs és a gazdasági ügymenet ügyintézıjének végzettsége megfelelı feladataik ellátáshoz. Tudásuk, ismereteik bıvítésére van lehetıség, hiszen a hivatalnak van elfogadott képzési terve, amelyet évente frissítenek, alkalmazkodva a politikai-gazdasági
környezet változó elvárásaihoz. A gazdasági ügymenetnek hivatalon belüli mőködését erısíti, hogy a
gazdasági ügymenet ügyintézıje betartja az ügymenethez kötött határidıket. Támogatja gazdasági
ügymenet színvonalának megtartását – és a jövıben emelését is -, hogy az ügymenet statisztika elemzése havonta megtörténik
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Jelenleg stratégiai tervezés a gazdasági ügymenet szervezésében nem tapasztalható. A képzési terv
összeállításának és a képzések eredményeinek tervezett beillesztését a hivatali munka színvonalának
emelésébe, közvetetten gátolja, hogy a továbbképzés egyeztetése a gazdasági ügymenet ügyintézıjével pusztán informális. Jobban motiválva lenne az ügyintézı, ha lehetıséget kapna saját továbbképzése
tervezésében, szakmai céljai megfogalmazásában. (Természetes az ügyintézı hozzáállásához ösztönzés is szükséges.) Az esélyegyenlıség társadalmi fenntarthatóság szempontjai nagyobb mértékő teljesítésének lehetıségeit gyengíti, hogy a gazdasági ügymenet ellenırzése nem szabályozott és nem kap
nyilvánosságot. Továbbá az, hogy a gazdasági ügymenethez kapcsolódóan ügyfél megelégedettségének mérése nem történik. Az ügymenet fejlesztését, szolgáltató jellegének növelését jelenleg gátolja,
hogy a gazdasági ügymenetnek nincsenek egységesített formanyomtatványai (ezeket javasolt létrehozni)

Már közép távon veszélyeztetheti az ügyintézı új szakmai tartalmak iránti befogadó készségének szinten tartását, hogy a gazdasági ügymenet ügyintézıje nem érdekelt a továbbképzésben. Ezen javasolt
változatni, ösztönözni kell rá, és létre kell hozni azt a szabályozási környezetet, amelyben ez elvárásként fogalmazódhat meg. A gazdasági ügymenet komplex szakmai fejlesztésének folyamatát alaphelyzetben lezárja, hogy a gazdasági ügymenetnek nincs írott eljárásrendje. A gazdasági ügymenethez a
jövıben kapcsolható stratégiai tervezésnek így nincs alapja, kiinduló pontja. Az elektronikus közigazgatás bevezetésével járó fizikai és szakmai környezet kialakításának megkezdését és az ügymenet fejlesztését gátolja, hogy a gazdasági ügymenet statisztika elemzését jelenleg nem támogatja megfelelı
szoftver.

A gazdasági ügymenet ügyintézıjét be lehet vonni továbbképzésének tervezésébe, ezzel növelhetı
ügyintézı új szakmai tartalmak - így az e-közigazgatás és a stratégiai tervezés - iránti befogadó készsége. A gazdasági ügymenet eljárásrendjének összeállítása támogatja gazdasági ügymenet komplex
szakmai fejlesztésének folyamatát elektronikus formában való közzé tétele fejleszti a társadalmi egyeztetés, az esélyegyenlıség megszilárdulását. A társadalmi egyeztetés, az esélyegyenlıség fejlıdését a
gazdasági ügymenet statisztika elemzésének eredményeinek nyilvánossá tétele - az idıszaki kiadványban (Hidasi Hírnök) és a település honlapján – látványosan erısíti.
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1.a. stratégiai menedzsment a pályázatkezelés ügymenet szervezésében
erısségek

gyengeségek

A pályázatkezelési ügymenet szervezéséért fele- Stratégiai tervezés a pályázatkezelési ügymenet
lıs munkatárs végzettsége megfelelı

szervezésében nem tapasztalható

A pályázatkezelés ügymenet ügyintézıjének vég- A továbbképzés egyeztetése a pályázatkezelés
zettsége megfelelı

ügyintézıjével informális

A hivatal rendelkezik évente frissített képzési A pályázatkezelési ügymenet ellenırzése nem
szabályozott és nem kap nyilvánosságot

tervvel

A pályázatkezelés ügyintézıje betartja az ügyme- A pályázatkezelés ügymenethez kapcsolódóan
nethez kötött határidıket

ügyfél megelégedettségének mérése nem történik
A pályázatkezelés ügymenetnek nincsenek egységesített formanyomtatványai

lehetıségek

veszélyek

A pályázatkezelési ügymenet ügyintézıjének A pályázatkezelési ügymenet ügyintézıje nem
bevonása továbbképzésének tervezésébe

érdekelt a továbbképzésben

A pályázatkezelés ügymenete eljárásrendjének A pályázatkezelés ügyintézés ügymenetének nincs
összeállítása és elektronikus formában közzététe- írott eljárásrendje
le

A pályázatkezelés ügymenet statisztika elemzését

A pályázatkezelés statisztika elemzése havonta jelenleg nem támogatja megfelelı szoftver
megtörténik
A pályázatkezelés statisztika elemzésének eredményei nyilvánossá tétele az idıszaki kiadványban (Hidasi Hírnök) és a település honlapján

1.a. stratégiai menedzsment a pályázatkezelés ügymenet szervezésében
A pályázatkezelési ügymenet szervezéséért felelıs munkatársak és a pályázatkezelési ügymenet ügyintézıjének végzettsége megfelelı feladataik ellátáshoz. Tudásuk, ismereteik bıvítésére van lehetıség,
hiszen a hivatalnak van elfogadott képzési terve, amelyet évente frissítenek, alkalmazkodva a politikaigazdasági környezet változó elvárásaihoz. A pályázatkezelési ügymenet hivatalon belüli mőködését
erısíti, hogy a pályázatkezelési ügymenet ügyintézıi betartják az ügymenethez kötött határidıket.
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Jelenleg stratégiai tervezés a pályázatkezelési ügymenet szervezésében nem tapasztalható. A képzési
terv összeállításának és a képzések eredményeinek tervezett beillesztését a hivatali munka színvonalának emelésébe, közvetetten gátolja, hogy a továbbképzés egyeztetése a pályázatkezelési ügymenet
ügyintézıivel pusztán informális. Jobban motiválva lennének az ügyintézık, ha lehetıséget kapnának
saját továbbképzése tervezésében, szakmai céljaik megfogalmazásában. (Természetes az ügyintézık
hozzáállásához ösztönzés is szükséges.) Az esélyegyenlıség társadalmi fenntarthatóság szempontjai
nagyobb mértékő teljesítésének lehetıségeit gyengíti, hogy a pályázatkezelési ügymenet ellenırzése
nem szabályozott és nem kap nyilvánosságot. Továbbá az, hogy a pályázatkezelési ügymenethez kapcsolódóan ügyfél megelégedettségének mérése nem történik. Az ügymenet fejlesztését, szolgáltató
jellegének növelését jelenleg gátolja, hogy a pályázatkezelési ügymenetnek nincsenek egységesített
formanyomtatványai (ezeket javasolt létrehozni)

Már közép távon veszélyeztetheti az ügyintézık új szakmai tartalmak iránti befogadó készségének szinten tartását, hogy a pályázatkezelési ügymenet ügyintézıi nem érdekeltek a továbbképzésben. Ezen
javasolt változatni, ösztönözni kell ıket rá, és létre kell hozni azt a szabályozási környezetet, amelyben
ez elvárásként fogalmazódhat meg. A pályázatkezelési ügymenet komplex szakmai fejlesztésének folyamatát alaphelyzetben lezárja, hogy a pályázatkezelési ügymenetnek nincs írott eljárásrendje. A pályázatkezelési ügymenethez a jövıben kapcsolható stratégiai tervezésnek így nincs alapja, kiinduló
pontja. Az elektronikus közigazgatás bevezetésével járó fizikai és szakmai környezet kialakításának
megkezdését és az ügymenet fejlesztését gátolja, hogy a pályázatkezelési ügymenet statisztika elemzését jelenleg nem támogatja megfelelı szoftver.

A pályázatkezelési ügymenet ügyintézıit be lehet vonni továbbképzésük tervezésébe, ezzel növelhetı
ügyintézık új szakmai tartalmak - így az e-közigazgatás és a stratégiai tervezés - iránti befogadó készsége. A pályázatkezelési ügymenet eljárásrendjének összeállítása támogatja pályázatkezelési ügymenet komplex szakmai fejlesztésének folyamatát elektronikus formában való közzé tétele fejleszti a társadalmi egyeztetés, az esélyegyenlıség megszilárdulását. A társadalmi egyeztetés, az esélyegyenlıség fejlıdését a pályázatkezelési ügymenet statisztika elemzésének eredményeinek nyilvánossá tétele az idıszaki kiadványban (Hidasi Hírnök) és a település honlapján – látványosan erısíti.
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1.b. az ügyintézés eredményessége a szociális igazgatás ügymenetben
erısségek

gyengeségek

A szociális igazgatás ügymenetében nem fordul- A képviselıtestület hatáskörébe tartozó szociális
nak elı párhuzamosságok

igazgatáshoz kapcsolódó döntések a testület ren-

A jegyzı hatáskörébe tartozó szociális igazgatás- des havi üléséig állnak
hoz kapcsolódó döntések a gyorsan megtörtén- A szociális igazgatás ügymenetéhez kapcsolódó
döntési idı nem gyorsítható és a döntési folyamat

nek

A szociális igazgatás ügymenetében az ügyinté- nem egyszerősíthetı
A szociális igazgatás ügymenetében az ellenırzés

zési idı megfelelı

A szociális igazgatás ügymenetében a személyes nem folyamatba szervezett, egyszemélyő
ügyfélkapcsolat megfelelı

A szociális igazgatás ügymenetében az ügyfelek-

A szociális igazgatás ügymenetében az ellenır- kel internetes, email-es kapcsolat nincs
zés gyakorisága megfelelı

A szociális igazgatás ügymenetnek nincs leirt eljá-

A szociális igazgatás ügymenet statisztikai (vagy rásrendje
más típusú) elemzése rendszeres
lehetıségek

veszélyek

Megfelelı informatikai szoftver támogatottsággal a Nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal
szociális igazgatás ügymenetének eredményes- munkatársai között
sége tovább fejleszthetı

A szociális igazgatás ügymenet ügyintézıje szá-

A szociális igazgatás ügymenetéhez kapcsolódó mára a napi és az éves munkaidı nem nyújt rekreinformációk közzététele a település honlapján

ációs lehetıséget

A polgármesteri hivatal más ügyintézıje betekint- A szociális igazgatás ügymenetben nincs megoldhessen a szociális igazgatás ügymenet munkafo- va a helyettesítés
lyamatába
Várható intranet a munkatársak között

1.b. az ügyintézés eredményessége a szociális igazgatás ügymenetben

A szociális ügymenetre szükséges munkaidı és erıforrás jó kihasználtságát jelzi, hogy a szociális igazgatás ügymenetében nem fordulnak elı párhuzamosságok. Ugyancsak az ügymenet jó szakmai minıségének záloga, hogy az ügyment szervezésért felelıs vezet - jegyzı - hatáskörébe tartozó szociális
igazgatáshoz kapcsolódó döntések a gyorsan megtörténnek. Az ügymenet ügyviteli (back office) és
ügyintézési (front office) sikerességének egyaránt záloga, hogy jelenleg a szociális igazgatás ügyme9

netében az ügyintézési idı, illetve a személyes ügyfélkapcsolat megfelelı. Az ügymenet szakmai színvonalának megtartását támogatja, hogy a szociális igazgatás ügymenetben az ellenırzés gyakorisága
megfelelı és a statisztikai (vagy más típusú) elemzése is rendszeres.

Az ügymenet jó szakmai minıségét gyengíti, hogy az a képviselıtestület hatáskörébe tartozó szociális
igazgatáshoz kapcsolódó döntések a testület rendes havi üléséig állnak (azaz minimum egy hónap
telhet el egy döntéségi). Sajnos ezt az állapotot szilárdítja, hogy a fenti esetben a szociális igazgatás
ügymenetéhez kapcsolódó döntési idı nem gyorsítható és a döntési folyamat nem egyszerősíthetı. Az
ügymenet szakmai színvonalának megtartását gyengíti, hogy a szociális igazgatás ügymenet az ellenırzés nem folyamatba szervezett, egy személy – a jegyzı – végzi. A szociális igazgatás ügymenet
komplex szakmai fejlesztésének folyamatát alaphelyzetben lezárja, hogy a szociális igazgatás ügymenetnek nincs írott eljárásrendje. A szociális igazgatás ügymenetének szolgáltató színvonala emelését
gátolja, hogy az ügyfelekkel internetes, email-es kapcsolat nincs

A szociális ügymenet ügyviteli színvonalát közvetlenül, ügyintézési eredményességét közvetten gyengíti, hogy nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal munkatársai között, ezért a gyors, pontos, hiteles és megbízható (elektronikus) kommunikáció hiányzik. A szociális ügymenet ügyvitelének és ügyintézésének eredményességét egyaránt befolyásolja az ügyintézı egyértelmő túlterhelése: szociális igazgatás ügymenetben nincs megoldva a helyettesítés. A szociális igazgatás ügymenet ügyintézıje számára a napi és az éves munkaidı nem nyújt rekreációs lehetıséget.

Megfelelı informatikai szoftver támogatottsággal a szociális igazgatás ügymenetének eredményessége
tovább fejleszthetı, egyben az intranet kiépítésével csökkenthetı a döntés-elıkészítés elhúzódása, az
egyes ügymenetek közötti szükséges kommunikáció lassúsága. A társadalmi párbeszédet, az esélyegyelıséget támogatja , ha a szociális igazgatás ügymenetéhez kapcsolódó információk megtalálhatók
lesznek a település honlapján. A szociális igazgatás ügymenet ügyintézıje egyértelmő túlterhelését
csökkentené, ha a polgármesteri hivatal más ügyintézıje betekinthessen a szociális igazgatás ügymenet munkafolyamatába. Így szükség szerint megoldható lenne a helyettesítés ellátása.

10

1.b. az ügyintézés eredményessége a gazdasági ügymenetben
erısségek

gyengeségek

A gazdasági ügymenetben nem fordulnak elı A gazdasági ügymenethez kapcsolódó döntési idı
párhuzamosságok

nem gyorsítható és a döntési folyamat nem egy-

A gazdasági ügymenetben csak két döntési pont szerősíthetı
van: jegyzı képviselıtestület

A gazdasági ügymenetben az ügyfelekkel interne-

A gazdasági ügymenetben az ügyintézési idı tes, email-es kapcsolat nincs
megfelelı

A gazdasági ügymenetben az ellenırzés nem fo-

A gazdasági ügymenetben a személyes ügyfél- lyamatba szervezett, egyszemélyő
kapcsolat megfelelı

A gazdasági ügymenetnek nincs leirt eljárásrendje

A gazdasági ügymenetben az ellenırzés gyakorisága megfelelı
A gazdasági ügymenet statisztikai (vagy más
típusú) elemzése rendszeres

lehetıségek

veszélyek

Megfelelı informatikai szoftver támogatottsággal a Nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal
gazdasági ügymenet eredményessége tovább munkatársai között
fejleszthetı

A gazdasági ügymenet ügyintézıje számára a napi

A gazdasági ügymenethez kapcsolódó informáci- és az éves munkaidı nem nyújt rekreációs lehetıók közzététele a település honlapján

séget

A polgármesteri hivatal más ügyintézıje betekint- A gazdasági ügymenetben nincs megoldva a hehessen a gazdasági ügymenet munkafolyamatába lyettesítés
Várható intranet a munkatársak között

A gazdasági ügymenetben az ellenırzés nem folyamatba szervezett, egyszemélyő

1.b. az ügyintézés eredményessége a gazdasági ügymenetben

A gazdasági ügymenetre szükséges munkaidı és erıforrás jó kihasználtságát jelzi, hogy a gazdasági
ügymenetében nem fordulnak elı párhuzamosságok. Ugyancsak az ügymenet jó szakmai minıségének
záloga, hogy a gazdasági ügymenetben csak két döntési pont van: jegyzı és a képviselıtestület, és az
ügymenethez kapcsolódó döntések idıben megtörténnek. Az ügymenet ügyviteli (back office) és ügyin11

tézési (front office) sikerességének egyaránt záloga, hogy jelenleg a gazdasági ügymenetben az ügyintézési idı, illetve a személyes ügyfélkapcsolat megfelelı. Az ügymenet szakmai színvonalának megtartását támogatja, hogy a gazdasági ügymenetben az ellenırzés gyakorisága megfelelı és a statisztikai
(vagy más típusú) elemzése is rendszeres.

A gazdasági ügymenet jó szakmai minıségét gyengíti, hogy a gazdasági ügymenethez kapcsolódó
döntési idı nem gyorsítható és a döntési folyamat nem egyszerősíthetı. Az ügymenet szakmai színvonalának megtartását gyengíti, hogy a gazdasági ügymenet az ellenırzés nem folyamatba szervezett,
egy személy – a jegyzı – végzi. A gazdasági ügymenet komplex szakmai fejlesztésének folyamatát
alaphelyzetben lezárja, hogy a gazdasági ügymenetnek nincs írott eljárásrendje. A gazdasági ügymenet
szolgáltató színvonala emelését gátolja, hogy az ügyfelekkel internetes, email-es kapcsolat nincs

A gazdasági ügymenet ügyviteli színvonalát közvetlenül, ügyintézési eredményességét közvetten gyengíti, hogy nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal munkatársai között, ezért a gyors, pontos,
hiteles és megbízható (elektronikus) kommunikáció hiányzik. A gazdasági ügymenet ügyvitelének és
ügyintézésének eredményességét egyaránt befolyásolja az ügyintézı egyértelmő túlterhelése: a gazdasági ügymenetben nincs megoldva a helyettesítés. A gazdasági ügymenet ügyintézıje számára a napi
és az éves munkaidı nem nyújt rekreációs lehetıséget.

Megfelelı informatikai szoftver támogatottsággal a gazdasági ügymeneté eredményessége tovább fejleszthetı, egyben az intranet kiépítésével csökkenthetı a döntés-elıkészítés elhúzódása, az egyes
ügymenetek közötti szükséges kommunikáció lassúsága. A társadalmi párbeszédet, az esélyegyelıséget támogatja , ha a gazdasági ügymenethez kapcsolódó információk megtalálhatók lesznek a település
honlapján. A gazdasági ügymenet ügyintézıje egyértelmő túlterhelését csökkentené, ha a polgármesteri
hivatal más ügyintézıje betekinthessen a gazdasági ügymenet munkafolyamatába. Így szükség szerint
megoldható lenne a helyettesítés ellátása.
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1.b. az ügyintézés eredményessége a pályázatkezelés ügymenetben
erısségek

gyengeségek

A pályázatkezelés ügymenetében nem fordulnak A pályázatkezelés ügymenetéhez kapcsolódó dönelı párhuzamosságok

tési idı nem gyorsítható és a döntési folyamat nem

A pályázatkezelés ügymenetében csak két dönté- egyszerősíthetı
si pont van: jegyzı képviselıtestület

A pályázatkezelés ügymenetében az ügyfelekkel

A pályázatkezelés ügymenetében az ügyintézési internetes, email-es kapcsolat nincs
A pályázatkezelés ügymenetnek nincs leirt eljárás-

idı megfelelı

A pályázatkezelés ügymenetében a személyes rendje
ügyfélkapcsolat megfelelı

A pályázatkezelés ügymenet statisztikai vagy más

A pályázatkezelés ügymenetében az ellenırzés típusú elemzése nem történik
gyakorisága megfelelı
A pályázatkezelés ügymenetében van külsı ellenırzés is
A pályázatkezelés ügymenetében az ellenırzés
folyamatba szervezett,

lehetıségek

veszélyek

Megfelelı informatikai szoftver támogatottsággal a Nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal
pályázatkezelés ügymenetének eredményessége munkatársai között
tovább fejleszthetı

A pályázatkezelés ügyintézıje számára a napi és

A pályázatkezelés ügymenetéhez kapcsolódó az éves munkaidı nem nyújt rekreációs lehetıséinformációk közzététele a település honlapján

get

A polgármesteri hivatal más ügyintézıje betekint- A pályázatkezelés ügyintézéséhez csak iktatott
hessen a pályázatkezelés ügymenet munkafo- dokumentumok kapcsolódnak
lyamatába

Egy pályázathoz kapcsolódó szerzıdés megköté-

Egy pályázathoz kapcsolódó szerzıdés megköté- sérıl a polgármester és a jegyzı dönt
séhez a nyilvánosság (partnerség) felhasználása
Várható intranet a munkatársak között
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1.b. az ügyintézés eredményessége a pályázatkezelés ügymenetben

A pályázatkezelés ügymenetére szükséges munkaidı és erıforrás jó kihasználtságát jelzi, hogy a pályázatkezelés ügymenetében nem fordulnak elı párhuzamosságok. Ugyancsak az ügymenet jó szakmai
minıségének záloga, hogy a pályázatkezelés ügymenetében csak két döntési pont van: jegyzı és a
képviselıtestület, és az ügymenethez kapcsolódó döntések idıben megtörténnek. Az ügymenet ügyviteli (back office) és ügyintézési (front office) sikerességének egyaránt záloga, hogy jelenleg a pályázatkezelés ügymenetében az ügyintézési idı, illetve a személyes ügyfélkapcsolat megfelelı. Az ügymenet
szakmai színvonalának megtartását támogatja, hogy a pályázatkezelés ügymenetében az ellenırzés
gyakorisága megfelelı és a statisztikai (vagy más típusú) elemzése is rendszeres. További szakmai
támogatást jelent az ügymenet eredményességében, hogy a pályázatkezelés ügymenetében az ellenırzés folyamatba szervezett és van külsı ellenırzés is.

A pályázatkezelés ügymenet jó szakmai minıségét gyengíti, hogy a pályázatkezelés ügymenethez kapcsolódó döntési idı nem gyorsítható és a döntési folyamat nem egyszerősíthetı. Illetve a pályázatkezelés ügymenet statisztikai vagy más típusú elemzése nem történik. A pályázatkezelés ügymenet komplex
szakmai fejlesztésének folyamatát alaphelyzetben lezárja, hogy a pályázatkezelés ügymenetnek nincs
írott eljárásrendje. A pályázatkezelés ügymenet szolgáltató színvonala emelését gátolja, hogy az ügyfelekkel internetes, email-es kapcsolat nincs

A pályázatkezelés ügymenet ügyviteli színvonalát közvetlenül, ügyintézési eredményességét közvetten
gyengíti, hogy nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal munkatársai között, ezért a gyors, pontos, hiteles és megbízható (elektronikus) kommunikáció hiányzik. A pályázatkezelés ügymenet eredményességének színvonalát közvetetten az is csökkenti, hogy ügyintézéséhez csak iktatott dokumentumok
kapcsolódnak, ezért más ügymenetekre, vagy döntésekre a várakozási idı lassítja az ügyintézést. A
társadalmi egyezetés, a nyilvánosság hiánya is érezhetı, mert egy pályázathoz kapcsolódó szerzıdés
megkötésérıl a polgármester és a jegyzı dönt

Megfelelı informatikai szoftver támogatottsággal a pályázatkezelés ügymenete eredményessége tovább fejleszthetı, egyben az intranet kiépítésével csökkenthetı a döntés-elıkészítés elhúzódása, az
14

egyes ügymenetek közötti szükséges kommunikáció lassúsága. A társadalmi párbeszédet, az esélyegyelıséget támogatja , ha a pályázatkezelés ügymenetéhez kapcsolódó információk megtalálhatók
lesznek a település honlapján. A pályázatkezelés ügymenet ügyintézıje egyértelmő túlterhelését csökkentené, ha a polgármesteri hivatal más ügyintézıje betekinthessen a pályázatkezelés ügymenet munkafolyamatába. Így szükség szerint megoldható lenne a helyettesítés ellátása. . A társadalmi egyezetés,
a nyilvánosság erısíthetı hiánya ha egy megnyert pályázathoz kapcsolódó szerzıdés és egyéb szakmai dokumentációt megjelennének a település honlapján.
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1.c. az ügyfélszolgálat
erısségek

gyengeségek

Az ügyfélszolgálathoz kapcsolódó döntések szá- Az ügyfélszolgálatnak külön eljárásrendje nincs
ma és szintje megfelelı (jegyzı), módosítást nem Az ügyfélszolgálatot zárt határidın belül más-más
igényel

közcélú foglalkoztatott látja el

Az ügyfélszolgálat ügyfél-megelégedettsége ma- Az ügyfélszolgálatnak statisztika (vagy más típusú)
elemzése nem történik

gas

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje igazodik Az ügyfélszolgálatnak külön informatikai támogaaz ügyfelek igényeihez

tottsága nincs

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje frissítve
megjelenik a helyi idıszaki kiadványban (Hidasi
Hírnök)
lehetıségek

veszélyek

Körjegyzıségen belül egy fıállású köztisztviselı Nincs erıforrás az ügyfélszolgálat fejlesztésére (pl.
látja el az ügyfélszolgálatot

státusz)

Ügyfélszolgálat szolgáltató jellegének erısítése a Nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal
település honlapján

munkatársai között

Elektronikus ügyleírások megjelentetése a település honlapján

1.c. az ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat kiegyensúlyozott mőködését támogatja, hogy kapcsolódó szervezeti döntések száma
és szintje megfelelı (jegyzı), módosítást nem igényel. Az ügyfélszolgálat eredményességének záloga,
hogy az ügyfélszolgálat ügyfél-megelégedettsége magas, hiszen az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási
rendje igazodik az ügyfelek igényeihez. A nyilvánosság hatékony hatása is megjelenik az ügyfélszolgálat jó mőködésében: mert az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje frissítve megjelenik a helyi idıszaki
kiadványban (Hidasi Hírnök)

Az ügyfélszolgálat komplex szakmai fejlesztésének folyamatát alaphelyzetben lezárja, hogy az ügyfélszolgálatnak nincs írott külön. eljárásrendje. Lassítja az ügyfélszolgálat színvonala megırzésének és
16

fejlesztésének lehetıségét az emberi erıforrás hiánya: az ügyfélszolgálatot zárt határidın belül másmás közcélú foglalkoztatott látja el. Az ügyfélszolgálat szakmai színvonala növeléséhez, annak megtervezéséhez akadály, hogy az ügyfélszolgálatnak statisztika (vagy más típusú) elemzése nem történik és
külön informatikai támogatottsága sincs.

Az ügyfélszolgálat szolgáltatásai fejlesztésének szinte megoldhatatlan gátja, hogy nincs emberi erıforrás az ügyfélszolgálat további fejlesztésére (pl. státusz). Az ügyfélszolgálat szolgáltató jellegő fejlıdısének ügyviteli gátja, hogy nincs intranet-kapcsolat a polgármesteri hivatal munkatársai között

Az ügyfélszolgálat szolgáltatásai fejlesztéséhez nélkülözhetetlenül szükséges , nincs emberi erıforrás
fejlesztésre megoldás lehet, hogy a körjegyzıségen belül egy fıállású köztisztviselı lássa el az ügyfélszolgálatot. Ügyfélszolgálat szolgáltató jellegének erısítése történhet a település honlapján is, az ügyfélfogadásai idıpontok közzétételén túlmenıen elektronikus ügyleírások megjelentetésével.
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1.d. a szabályozási folyamatok
erısségek

gyengeségek

Állampolgári kezdeményezésre is kerülhet a kép- A képviselıtestületnek csak egy állandó bizottsága
viselıtestület ülései napirendjére téma

van

Kevéssé idıigényes döntések

A képviselı testület tagjai csak papírlapon kapják

Gyorsan összehívható rendkívüli testületi ülés

meg a dokumentációt

A szabályozáshoz kapcsolódó dokumentumok A szabályozáshoz kapcsolódó dokumentumok
papíralapon megtekinthetık az állampolgárok, elektronikusan nem nyilvánosak
civil szervezetek és vállalkozások számára.

A nyilvánosságra kerülı dokumentumokról, tartal-

A döntésekrıl a helyi újságban vagy szórólapokon makról a jegyzı dönt
értesítik az állampolgárokat

A nyilvánosság visszacsatolásához kapcsolódó
döntési folyamat nincs külön szabályozva

lehetıségek

veszélyek

Igény van elektronikus adathordozóra a képviselı- Állampolgári igény nincs a szabályozáshoz kaptestületi munkához

csolódó dokumentumok betekintésére

Kérdıíves (vagy egyéb) felmérések kiszélesítése Az állampolgári aktivitás kismérető a nyilvánosság
témában és gyakoriságban egyaránt

területén

Van igény elektronikusan rendelkezésre álló dön- A nyilvánosság fókusza lényegében egy személytés-elıkészítı dokumentumokra

hez kötıdik

1.d. a szabályozási folyamatok

A nyilvánosság, a társadalmi párbeszéd lehetıségét erısíti több kedvezı tény. Az állampolgári kezdeményezésre is kerülhet a képviselıtestület ülései napirendjére téma. Továbbá az a lehetıség is, hogy a
szabályozáshoz kapcsolódó dokumentumok papíralapon megtekinthetık az állampolgárok, civil szervezetek és vállalkozások számára. Valamint a képviselıtestület döntéseirıl a helyi újságban vagy szórólapokon értesítik az állampolgárokat. Jelentékenyen gyorsítja az önkormányzat képviselıtestületének
munkáját, hogy kevéssé idıigényesek a döntések és gyorsan összehívható rendkívüli testületi ülés.

A szabályozási folyamatok gyorsításának egyik gátja, hogy mivel a képviselıtestületnek csak egy állandó bizottsága van, a döntés-elıkészítı munka bizottsági szinten nem erıs. A döntés-elıkészítés, a
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felkészülést lassítja továbbá, hogy a képviselı testület tagjai csak papírlapon kapják meg a dokumentációt. A társadalmi egyeztetés és az esélyegyenlıség lehetıségét rontja, hogy a szabályozáshoz kapcsolódó dokumentumok elektronikusan nem nyilvánosak, illetve az esetlegesen nyilvánosságra kerülı
dokumentumokról, tartalmakról a jegyzı dönt. Nehezíti ennek a problémának a hatékony megoldását,
hogy jelenleg a nyilvánosság visszacsatolásához kapcsolódó döntési folyamat nincs külön szabályozva

A társadalmi nyilvánosság és az esélyegyenlıség hiányossága másik oldalról is érzékelhetı: állampolgári igény nincs a szabályozáshoz kapcsolódó dokumentumok betekintésére, az állampolgári aktivitás
kismérető a nyilvánosság területén. Szőkíti a lehetıségeket, hogy a nyilvánosság fókusza jelneleg lényegében egy személyhez kötıdik.

A szabályozási folyamatok korszerősítéséhez a döntéshozói hozzáállás viszont kedvezı: igény van
elektronikus adathordozóra, elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumokra a
képviselıtestületi munkához A társadalmi nyilvánosság és a esélyegyenlıség színvonalának megtartását és emelését támogatja az a gyakorlat, hogy kérdıíves (vagy egyéb) felmérések folyamatosak. A
felmérések kiszélesítése mind témájukban, mind gyakoriságukban egyaránt kedvezı lehet.
1.e. a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés
erısségek

gyengeségek

Mind a hivatal vezetıi, mind a dolgozók igénylik A hivatal szervezeti egységei közötti információszervezeti egységei közötti rendszeres informá- áramlás nincs külön szabályozva
cióáramlás

Az egyeztetések egyedi esetekben fordulnak csak

A hivatal szervezeti egységei közötti információ- elı
áramlást IKT eszközökkel tervezik gyorsítani

Az ügyviteli tevékenységekkel kapcsolatos dokumentáció áramlás jelenleg esetileg, írásos alapon
történik

lehetıségek

veszélyek

Az értekezletek, egyeztetések – különösen veze- A hivatal szervezeti egységei közötti információtı-beosztott között – támogatnák a teljesítményér- áramlás csak a jegyzın keresztül zajlik
tékelést, az ösztönzı rendszer kialakítását, meg- A hivatal szervezeti egységei közötti információerısítését, a személyes motivációkat

áramlás informatikai támogatottságára (pl. cso-

A hivatal szervezeti egységei közötti információ- portmunka) jelenleg nincs
áramlás informatikai támogatottságára van igény
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A hivatal szervezeti egységei közötti intranet kapcsolat jelenleg van, de nem használják ki

1.e. a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés

A hivatal belsı szervezeti egységei közötti megfelelı együttmőködés alapfeltétele adott: mind a hivatal
vezetıi, mind a dolgozók igénylik szervezeti egységei közötti rendszeres információáramlást. Már megfogalmazódott a vezetıi elkötelezettsége a hivatal belsı szervezeti egységei közötti megfelelı együttmőködésre: a hivatal szervezeti egységei közötti információáramlást IKT eszközökkel tervezik gyorsítani.

A hivatal belsı szervezeti egységei közötti megfelelı együttmőködés másik feltétele hiányzik: a hivatal
szervezeti egységei közötti információáramlás nincs külön szabályozva. A szabályozás hiánya a munkamegosztásban is megmutatkozik, az ügyintézık közötti egyeztetések egyedi esetekben fordulnak
csak elı. Ez rontja mind az ügyvitel, mind az ügyintézés szakmai színvonalát. Az ügyvitel ésaz ügyintézés szakmai színvonalát tovább rontja, hogy jelenleg sz ügyviteli tevékenységekkel kapcsolatos dokumentáció áramlás esetileg, csak írásos alapon történik

A hivatal belsı szervezeti egységei közötti megfelelı együttmőködés kiszélesítésének szerezeti gátja,
hogy jelenleg a hivatal szervezeti egységei közötti információáramlás csak a jegyzın keresztül zajlik.
Technikai, technológiai akadály, hogy hivatal szervezeti egységei közötti információáramlás informatikai támogatottságára (pl. csoportmunka) jelenleg nincs.

A hivatal belsı szervezeti egységei közötti megfelelı együttmőködés kiépítése, az értekezletek, egyeztetések – különösen vezetı-beosztott között – támogatnák a teljesítményértékelést, az ösztönzı rendszer kialakítását, megerısítését, a személyes motivációkat. Jelentıs, hogy a döntéshozók között van
igény a hivatal szervezeti egységei közötti információáramlás informatikai támogatottságára. A hivatal
szervezeti egységei közötti jelenleg létezı intranet kapcsolatot jobban ki lehet használni.
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1.f. a hivatalon belüli koordináció
erısségek

gyengeségek

A hivatal szervezeti egységei közötti koordináció- A hivatal szervezeti egységei közötti koordináció a
nak van hivatalon belüli írásos, elfogadott eljárás- szociális igazgatás és az adóügyi ügyintézık körendje

zött szóban történik

A csoportmunka bevezetése iránti vezetıi elköte- A szervezeti egységek közötti koordináció IKT
lezettség megvan.

támogatottsága jelenleg nincs

A hivatal vezetıje és a polgármester elkötelezett a A szervezeti egységek közötti koordináció statisztikoordináció formálissá tételére

ka (vagy más típusú) elemzése nem történik
A hivatal vezetıi közötti intranet kapcsolat jelenleg
nincs,

lehetıségek

veszélyek

Kapcsolódó informatikai fejlesztések megvalósít- Az ügyintézık közül senki sem kezdeményes a
hatók pályázati forrásból

másikkal informális kapcsolatot
Minden ügyintézı csak a saját munkájával foglalkozik

1.f. a hivatalon belüli koordináció

A hivatal szervezeti egységei közötti koordináció mőködik, fejlesztésének meg van a szabályozási alapja, mivel a koordinációnak van hivatalon belüli írásos, elfogadott eljárásrendje. A koordináció fejlesztésének lehetıségét tovább támogatja, hogy csoportmunka bevezetése iránti vezetıi elkötelezettség
megvan. Továbbá a hivatal vezetıje és a polgármester elkötelezett a koordináció formálissá tételére.

A hivatal szervezeti egységei közötti koordináció hatékonyságát (megbízhatóságát, pontosságát) csökkenti, hogy a koordináció a ügyintézık között csak szóban történik. Ennek egyik hátráltató tényezıje,
hogy a szervezeti egységek közötti koordináció IKT támogatottsága jelenleg nincs. Mivel a koordináció
jelenleg – az írott eljárásrend ellenére – nem formális, ezért a fejlesztésének tervezéséhez, értékeléséhez egyébként szükséges szervezeti egységek közötti koordináció statisztika (vagy más típusú) elemzése nem történnek. A koordináció szervezésének, felügyeletének gátja, hogy a hivatal vezetıi közötti
intranet kapcsolat jelenleg nincs,
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A hivatal szervezeti egységei közötti koordináció színvonalát gyengíti az ügyintézık közömbössége a
másik ügyintézıs feladati, eredményei és kudarcai fel. Az ügyintézık közül senki sem kezdeményes a
másikkal informális kapcsolatot, minden ügyintézı csak a saját munkájával foglalkozik.

A hivatal szervezeti egységei közötti koordináció fejlesztésének egyik – legfontosabb feltétele – a kapcsolódó informatikai fejlesztések megvalósíthatása. Az informatikai fejlesztés, mint eszköz, hatékonyan
támogatja a koordinációt.
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1.g. az önkormányzati intézmények felügyelete
erısségek

gyengeségek

Az intézmények vezetıi készítik elı az intézmény Jelenleg nincs elektronikus adathordozója önkorszmsz-ét és az intézmények szakmai programját

mányzati intézmények szmsz-ének, tervezési prog-

Az intézmények szakmai programjához kapcso- ramjainak
lódnak egyéb tervdokumentumok

Az intézmények és az önkormányzati hivatal közöt-

A dokumentumok elıterjesztését szükség szerint ti koordináció szolgáltatóvá tételének elektronikus
akár több hónapos tervezıi és szakértıi munka megoldásai jelenleg nincsenek
elızheti meg
Az ellenırzések alapján az intézményvezetıvel
közösen készít a jegyzı intézkedési tervet

lehetıségek

veszélyek

Az intézmények vezetıi és dolgozói rendszeresen Az intézmények szmsz-ének, tervezési programjavesznek részt továbbképzéseken

inak módosítását az intézmény vezetıje csak a
jegyzın keresztül kezdeményezheti a képviselıtestület felé (erre azonban még nem volt példa)
Az intézmények és az önkormányzati hivatal közötti egyéb koordinációra nincs igény és a meglévı
módosítására sem

1.g. az önkormányzati intézmények felügyelete

Az önkormányzat által fenntartott intézmények önállóságát támogatja, hogy a vezetıik kompetenciájába
tartozik intézmények vezetıi az intézmények szmsz-ének és az intézmények szakmai programjának
összeállítása. Az intézmények vezetıi irányításának fontos jellemzıje, hogy az intézmények szakmai
programjához kapcsolódnak egyéb tervdokumentumok, azaz a tervezés magas szintő. Alapos felkészülést jelent, hogy a szakmai dokumentumok elıterjesztését szükség szerint akár több hónapos tervezıi
és szakértıi munka elızheti meg. Ugyancsak az intézmény önállóságát támogatja, hogy az intézmény
ellenırzése alapján az intézményvezetıvel közösen készít a jegyzı intézkedési tervet, és nem egyedül
a jegyzı.
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A nyilvánosság és az esélyegyenlıség (az infokommunikációs akadálymentesítés) gátja, hogy jelenleg
nincs elektronikus adathordozója önkormányzati intézmények szmsz-ének, tervezési programjainak. Az
önkormányzati intézmények felügyeleti színvonalát erısen csökkenti, hogy az intézmények és az önkormányzati hivatal közötti koordináció szolgáltatóvá tételének elektronikus megoldásai jelenleg nincsenek.

Viszont az intézmény vezetıi önállóságát rontja, hogy az intézmények szmsz-ének, tervezési programjainak módosítását az intézmény vezetıje csak a jegyzın keresztül kezdeményezheti a képviselıtestület felé (erre azonban még nem volt példa). A vezetıi aktivitás gyengülését jelenti, hogy jelenleg az
intézmények és az önkormányzati hivatal közötti egyéb koordinációra nincs igény és a meglévı módosítására sem.

Az intézmények vezetıinek szakmai elkötelezettségét erısíti, hogy az intézmények vezetıi és dolgozói
rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken.
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1.h. az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való információáramlás
erısségek

gyengeségek

Az intézmények vezetıi saját hatáskörben elké- A rendszeres információ áramlás legjelentısebb
szítik az intézmények éves költségvetésének tárgya az intézmények éves költségvetésének
tervét

megtervezése és elfogadása

Az intézmények szakmai programját az intézmény Ezeken túl jelentısebb információt az intézmény
vezetıje készíti el (jegyzı terjeszti a képviselıtes- belsı ellenırzési tervének elıkészítése igényli
tület elé, amely önkormányzati határozat szintő Az intézmény dologi költségvetésének tervét a
helyi jogszabályban fogadja el)

jegyzı készíti elı

Az intézmények alapító okiratát, szmsz-ét az in- Az intézmények belsı ellenırzési tervét az intéztézmény vezetıje készíti el (jegyzı terjeszti a mény vezetıje csak elıkészíti (jegyzı véglegesíti
képviselıtestület elé, amely önkormányzati hatá- és terjeszti a képviselıtestület elé, amely önkorrozat szintő helyi jogszabályban fogadja el)

mányzati határozat szintő helyi jogszabályban

Az intézmények nyilvános szakmai rendezvénye- fogadja el)
ikrıl, programjaikról szóban tájékoztatják a pol- A belsı ellenırzésrıl szóló jelentést a jegyzı fogármestert, írásban a jegyzıt

gadja be
A belsı ellenırzésben megfogalmazott észrevételek, ajánlások alapján a jegyzı saját hatáskörben
tesz intézkedések

lehetıségek

veszélyek

Az intézményi költségvetés része az önkormány- Az információáramlásnak külön kijelölt felelıse
zat éves költségvetési tervének (amely elfogadá- egyik oldalról sincs
sa önkormányzati rendelet szintő helyi jogsza- A rendszeres információáramlás folyamatának
bályban történik)

támogatására jelenleg nem áll rendelkezésre in-

Egyéb területek, amelyekrıl az intézményvezetık formatikai feltétel.
tájékoztatás adnak vagy kérnek: rendkívüli kiadá- Elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok
sok, pályázatok.

jelenleg nem állnak rendelkezésre

A rendszeres információáramlás folyamatának
támogatására IKT fejlesztést

1.h. az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való információáramlás
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Az önkormányzat által fenntartott intézmények önállóságát támogatja, hogy az intézmények vezetıi
saját hatáskörben készítik el az intézmények éves költségvetésének tervét, illetve az intézmények szakmai programját az intézmény vezetıje készíti el (jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, amely önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja el). Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való információáramlás alapvetı kétirányú szakmai eleme, hogy a jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé az intézmény vezetıje által elkészített intézményi alapító okiratot, szmsz-t. Az információáramlás
másik kétirányú szakmai eleme az intézményvezetı és a jegyzı által közösen elkészített intézmény
belsı ellenırzési terve. Az információáramlás nem szakmai és egyoldalú eleme, hogy az intézmények
nyilvános szakmai rendezvényeikrıl, programjaikról szóban tájékoztatják a polgármestert, írásban a
jegyzıt.

Bár jogszabályon alapul, mégis korlátozza az intézmény önállóságát, hogy dologi költségvetésének
tervét a jegyzı készíti elı. A kétirányú szakmai információáramlással kapcsolatos intézményvezetı
hatáskört némileg csorbítja, hogy az intézmények belsı ellenırzési tervét az intézmény vezetıje csak
elıkészíti (jegyzı véglegesíti és terjeszti a képviselıtestület elé, amely önkormányzati határozat szintő
helyi jogszabályban fogadja el). Az intézmény belsı ellenırzésrıl szóló jelentést a jegyzı fogadja be,
illetve a belsı ellenırzésben megfogalmazott észrevételek, ajánlások alapján a jegyzı saját hatáskörben tesz intézkedések.

Gyengíti az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való információáramlás tartalmi színvonalát és
hatékonyságát, hogy az információáramlásnak külön kijelölt felelıse egyik oldalról sincs. Ugyancsak
akadályt jelent, hogy rendszeres információáramlás folyamatának támogatására jelenleg nem áll rendelkezésre informatikai feltétel., illetve elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nem
állnak rendelkezésre egyik fél részére sem.

Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való információáramlás egyik eredménye, hogy az intézményi költségvetés része az önkormányzat éves költségvetési tervének (amely elfogadása önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabályban történik), tehát kiszámítható. Más területek is kerülnek az
információáramlás tartalmába, amelyekrıl az intézményvezetık tájékoztatás adnak az önkormányzatnak vagy kérnek az önkormányzattól: rendkívüli kiadások, pályázatok. Az információáramlás technikai
feltételeinek javításának lehetıségét támogatja az a vezetıi hozzáállás, amely szerint rendszeres információáramlás folyamatának támogatására IKT fejlesztést terveznek.
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1. i. a közintézmények mőködése
erısségek

gyengeségek

Az intézmények szakmai eredményeirıl az intéz- A közintézmények alapvetıen forráshiányosan
mény vezetıje készíti el beszámolót (jegyzı ter- mőködnek
jeszti a képviselıtestület elé, amely önkormányza- Létszám növelésére nincs mód (szabad státusz
ti határozat szintő helyi jogszabályban fogadja el)

nincs)

Az intézmények célelıirányzat felhasználásáról az A közintézmények költségvetésében jutalmazás
intézmény vezetıje készíti el beszámolót (jegyzı csak év végén történik.
terjeszti a képviselıtestület elé, amely határozatozta nélkül tudomásul veszi)
A közös fenntartású intézmények költségvetésérıl
a társult önkormányzatok közösen döntenek

lehetıségek

veszélyek

A közintézmények közhasznú dolgozókat foglal- A közintézmények erıforrás-problémáinak kezelékoztathatnak.

sét nem lehet tervezni, nem lehet szabályozást

A közintézmények hiányzó forrásait mőködési kialakítani, hiszen felesleges kiadás nincs, erıforpályázatokkal, tárcaszintő támogatások igénylé- rás takarékosságra nincs mód
sével igyekeznek pótolni
Erıforrás-takarékosságot csak új beruházásokkal
lehetne elérni (pl. főtéskorszerősítésével).

1. i. a közintézmények mőködése

Az intézmények szakmai mőködésének önállóságát erısíti, hogy az intézmények szakmai eredményeirıl az intézmény vezetıje készíti el beszámolót (jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, amely önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja el). Ugyancsak a mőködés önállóságát támogatja, hogy az intézmények célelıirányzat felhasználásáról az intézmény vezetıje készíti el beszámolót
(jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, amely külön határozat nélkül tudomásul veszi). Az önkormányzatok közös fenntartású intézmények költségvetésérıl közösen döntenek.
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A közintézmények kiszámítható és fejlıdésen alapuló mőködését veszélyezteti, hogy alapvetıen forráshiányosan mőködnek, és a létszám növelésére nincs mód (szabad státusz nincs). A közintézmények
munkatársainak motivációját gyengíti az, hogy a közintézmények költségvetésében jutalmazás csak év
végén történik.

A közintézmények mőködése erıforrás-problémáinak kezelését nem lehet tervezni, nem lehet szabályozást kialakítani, hiszen felesleges kiadásuk nincs, erıforrás takarékosságra pedig nincs mód

A közintézmények közhasznú dolgozókat foglalkoztathatnak, amivel tervezhetıbbé válhat a bér és járulékok kiadásai. A közintézmények hiányzó forrásait mőködési pályázatokkal, tárcaszintő támogatások
igénylésével tudják pótolni. Van lehetıség erıforrás-takarékosságra, de csak új beruházásokkal lehetne
elérni (pl. főtéskorszerősítésével).
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1. j. az eredményességét mérı mutatószámok
erısségek
nincsenek

gyengeségek
A nyújtott közszolgáltatások eredményességét
mérı mutatószámok még nincsenek kidolgozva.
Az eredménynek számít az ügymenetek során, ha
az ügyintézı érdemben el tudja intézni az ügyet
Hiányzik a pályázat uránkövetésének szabályozása
Az ügyintézıre vonatkozó célrendszer meghatározásának jelenleg nincs sem módja, sem eljárása.
Az ügymenetre vonatkozó értékelési szempontok
meghatározásának jelenleg nincs sem módja, sem
eljárása

lehetıségek

veszélyek

A pályázatkezelés külsı ellenırzéshez a pályá- Az ügymenetek elvárt eredményeit sem lehet megzatkezelı ügyintézınek szigorú rendben kell tar- fogalmazni.
tani a kapcsolódó dokumentációt

Az ügymeneteknek sincs önálló belsı ellenırzési

A pályázatkezelı ügyintézı együttmőködik a gaz- rendje
dasági ügyek ügyintézıvel

Az ügyintézık felé nincs kidolgozva eredménymé-

A fenntartási idıszak pályázót terhelı kötelezett- résre alapozott motivációs rendszer
ségekrıl a pályázat beszállítója a szerzıdése Az ügyintézıre vonatkozó célrendszerek és mérérészként készítsen egy listát

sek nem szerepelnek az szmszben (hanem csak a

Bár a hivatal és a nyújtott közszolgáltatások ered- munkaköri leírásokban).
ményességét jelenleg nem mérik, de igénylik

Nincsenek kidolgozva a mérést és értékelést követı változások visszavezetése, visszacsatolás nem
történik

1. j. az eredményességét mérı mutatószámok
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A nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok még nincsenek kidolgozva. Jelenleg eredménynek számít az ügymenetek során, ha az ügyintézı érdemben el tudja intézni az ügyet. A
pályázatkezelés ügymenetben hiányzik a pályázat uránkövetésének szabályozása. Az ügyintézıre vonatkozó célrendszer meghatározásának jelenleg nincs sem módja, sem eljárása. Az ügymenetre vonatkozó értékelési szempontok meghatározásának jelenleg nincs sem módja, sem eljárása

Az ügymenetek elvárt eredményeit sem lehet megfogalmazni. Az ügymeneteknek sincs önálló belsı
ellenırzési rendje. Az ügyintézık felé nincs kidolgozva eredménymérésre alapozott motivációs rendszer
Az ügyintézıre vonatkozó célrendszerek és mérések nem szerepelnek az szmszben (hanem csak a
munkaköri leírásokban), ezért inkább személyhez és nem funkcióhoz, feladathoz kötöttek. Nincsenek
kidolgozva a mérést és értékelést követı változások visszavezetésének eljárása, így a dolgozók részérıl visszacsatolás nem történik

Viszont az elvárások megfogalmazásának feltételeihez spontán kialakulhat szabálykövetési magatartás:
például a pályázatkezelés külsı ellenırzéshez a pályázatkezelı ügyintézınek szigorú rendben kell tartani a kapcsolódó dokumentációt. Az ügymenetek eredményességéhez hozzátartozik az ügymenetek
ügyintézıi közötti konzultáció: a pályázatkezelı ügyintézı szorosan együttmőködik a gazdasági ügymenet ügyintézıjével. A pályázatkezelés ügymenet ügyintézıje szakmai elkötelezettségének jele, hogy
igényli, a pályázat eredményeinek kötelezı fenntartási idıszakra a pályázót terhelı kötelezettségekrıl a
pályázat beszállítója a szerzıdése részként készítsen egy ellenırzı listát. Bár a hivatal és a nyújtott
közszolgáltatások eredményességét jelenleg nem mérik, de mind a vezetık, mind az ügyintézık igénylik.
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1.k. a teljesítménymérési és értékelési eszközök
erısségek

gyengeségek
A polgármesteri hivatalban nincs a jutalmazásnak
rendje

nincsenek

A polgármesteri hivatal szervezet(i) egységei értékelésének rendje jelenleg nincs kidolgozva.
A polgármesteri hivatalban a korszerősített teljesítményértékelést még nem vezették be.
lehetıségek

veszélyek

A polgármesteri hivatal szervezet(i) egység érté- A polgármesteri hivatalban nincs jutalmazás
kelésének rendjének kidolgozására, bevezetésére A polgármesteri hivatal szervezet(i) egységei értévan igény.

kelését nem végzik el
Korszerősített teljesítményértékelés alapján nincs
jutalmazás

1.k. a teljesítménymérési és értékelési eszközök

A polgármesteri hivatalban nincs a jutalmazásnak rendje. A polgármesteri hivatal szervezet(i) egységei
értékelésének rendje jelenleg nincs kidolgozva. A polgármesteri hivatalban a korszerősített teljesítményértékelést még nem vezették be.
A polgármesteri hivatalban nincs jutalmazás. A polgármesteri hivatal szervezet(i) egységei értékelését
nem végzik el. Korszerősített teljesítményértékelés alapján nincs jutalmazás

A polgármesteri hivatal szervezet(i) egység értékelésének rendjének kidolgozására, bevezetésére van
igény.
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1.l. a projekt szemlélet
erısségek

gyengeségek

A polgármesteri hivatal vezetıi és az új dolgozói A polgármesteri hivatal régebbi dolgozói körében
körében már van érdeklıdés a projektszemlélet még nincs érdeklıdés a projektszemlélet iránt
iránt
A polgármesteri hivatalban a projektszemlélet
bevezetését

korábbi

képzések

támogatták:

HEFOP keretén belül pályázatírói képzés

lehetıségek

veszélyek

A polgármesteri hivatalban a pályázatkezelés A polgármesteri hivatalban a projektszemlélet beterületén indult meg a projektszemlélet bevezeté- vezetése az idısebb korosztály idegenkedését
se

váltja ki

A polgármesteri hivatalban Igény van projektme- A polgármesteri hivatalban a projektmenedzsmennedzsmentet nem támogató IT eszköz, és pro- tet nem támogatja IT eszköz, és projektmenedzsjektmenedzsment szoftvert használatára

ment szoftvert sem használnak a munkatársak
Igény megvan rá.

1.l. a projekt szemlélet

A polgármesteri hivatal vezetıi és az új dolgozói körében már van érdeklıdés a projektszemlélet iránt. A
polgármesteri hivatalban a projektszemlélet bevezetését korábbi képzések támogatták: HEFOP keretén
belül pályázatírói képzés

A polgármesteri hivatal régebbi dolgozói körében még nincs érdeklıdés a projektszemlélet iránt. A polgármesteri hivatalban a projektszemlélet bevezetése az idısebb korosztály idegenkedését váltja ki
A polgármesteri hivatalban a projektmenedzsmentet nem támogatja IT eszköz, és projektmenedzsment
szoftvert sem használnak a munkatársak Igény megvan rá.
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A polgármesteri hivatalban a pályázatkezelés területén már megindult a projektszemlélet bevezetése,
ami példát nyújthat a többi ügymenet ügyintézıje számára, illetve a kapcsolódó vezetıi döntések elıkészítéséhez is. A polgármesteri hivatalban Igény van projektmenedzsmentet nem támogató IT eszköz, és
projektmenedzsment szoftvert használatára
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2.a. pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása

erısségek

gyengeségek

lehetıségek

veszélyek

2.a. pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása
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2.b. stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
erısségek

gyengeségek

A beruházásoknál, fejlesztéseknél jelentkezett A megfelelı létszámú pénzügyi elıadó munkatárs
már a stratégiai tervezés, annak kiterjesztése hiánya, illetve az ebbıl fakadó feladat-torlódások
iránti elkötelezettséget érezni lehet a vezetıknél

A költségvetés jelenlegi tervezésének módszertana kétütemő bázislapú ciklusterv
Az önkormányzat választott tisztségviselıi és a
polgármesteri hivatal vezetıi jelenleg nem ismerik
a stratégiai tervezés módszertanát Igény van rá, a
pályázat keretében képzés során megvalósítandó.
Felsıbb szinten (szakigazgatás) sincs még stratégiai tervezés bevezetve
A stratégiai tervezés bevezetését jelenleg képzés
nem támogatja
A stratégiai tervezést IKT eszköz nem támogatja
A testület félé benyújtott költségvetési táblák papírlapúak

lehetıségek

veszélyek

A polgármesteri hivatal vezetıi részérıl igény van A költségvetés tervének elkészítésében korábban
a stratégiai tervezés módszertanának megisme- elıfordulhatott a belsı határidı csúszása
résére

2.b. stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

A beruházásoknál, fejlesztéseknél jelentkezett már a stratégiai tervezés, annak kiterjesztése iránti elkötelezettséget érezni lehet a vezetıknél.
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A megfelelı létszámú pénzügyi elıadó munkatárs hiánya, illetve az ebbıl fakadó feladat-torlódások
hátráltatják a költségvetési terv elkészítése szakaszközi határidıinek betartását. A költségvetés jelenlegi tervezésének módszertana kétütemő bázislapú ciklusterv, amibıl teljesen hiányzik a stratégiai tervezés módszertana. Az önkormányzat választott tisztségviselıi és a polgármesteri hivatal vezetıi jelenleg
nem ismerik a stratégiai tervezés módszertanát. Nehezíti az önkormányzatnál a stratégiai tervezés bevezetését a költségvetés tervezésében, hogy magasabb közigazgatási szinten (szakigazgatás) sincs
még stratégiai tervezés bevezetve. A stratégiai tervezés bevezetését jelenleg képzés nem támogatja,
így sem a vezetıi sem az ügyintézıi befogadás nem módosítható.. A stratégiai tervezést IKT eszköz
nem támogatja, a testület félé benyújtott költségvetési táblák papírlapúak
A költségvetés tervének elkészítésében korábban elıfordulhatott a belsı határidı csúszása.

A polgármesteri hivatal vezetıi részérıl igény van a stratégiai tervezés módszertanának megismerésére
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2.c. szakpolitikai prioritások
erısségek

gyengeségek

A pénzügyi teljesítések értékelése a gazdasági A szakpolitikák önállóan nincsenek definiálva
ellenırzési folyamatába van beépítve

Az önállóan nem definiált szakpolitikák nincs fele-

A szakmai teljesítések értékelése a szakmai szer- lısük a hivatalban és az önkormányzatban
vezetek ellenırzési folyamatába van beépítve

Az önállóan nem definiált szakpolitikák tervezésé-

Az intézmény vezetıje dönt a munkatársak felvé- hez külsı szakértıt nem vesz igénybe
telérıl, és a szükséges képzésekrıl

Az önállóan nem definiált szakpolitikáknak nincse-

A képzések költségének 50-100 %-át egyedi dön- nek dokumentumaik
tések alapján támogatja a képviselıtestület

lehetıségek

veszélyek

A többcélú társulás munkaszervezetében dolgoz- Az önállóan nem definiált szakpolitikáknak erıfornak szakreferensek

rásigényei önállóan nem jelennek meg a költségvetésben
Az önállóan nem definiált szakpolitikákhoz nincsenek kapcsolódó mérési eljárások
Az önállóan nem definiált szakpolitikák területein
ezért nincs stratégiai tervezés

2.c. szakpolitikai prioritások

Az ugyan létezı, de önállóan nem definiált szakpolitikák pénzügyi teljesítései értékelése a gazdasági
ellenırzési folyamatába van beépítve. Ezzel párhuzamosan a szakmai teljesítések értékelése a szakmai szervezetek ellenırzési folyamatába van beépítve. Erısíti a szakpolitikák szakmai és vezetıi önállóságát, hogy egy szakpolitikához köthetı intézmény vezetıje önállóan dönt a munkatársak felvételérıl,
és a szükséges képzésekrıl. A szakpolitikák szakmai s vezetıi önállóságát támogatja, hogy az intézmények munkatársai képzési költségének 50-100 %-át egyedi döntések alapján támogatja a képviselıtestület
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A szakpolitikák önállóan nincsenek definiálva. Az önállóan nem definiált szakpolitikák nincs felelısük a
hivatalban és az önkormányzatban, tervezésükhöz külsı szakértıket nem vesz igénybe sem az intézmény, sem az önkormányzat. Az önállóan nem definiált szakpolitikáknak nincsenek dokumentumai.
Az önállóan nem definiált szakpolitikáknak erıforrásigényei önállóan nem jelennek meg az önkormányzat éves költségvetésben. Az önállóan nem definiált szakpolitikákhoz nincsenek kapcsolódó mérési
eljárások. Az önállóan nem definiált szakpolitikák területein ezért nincs stratégiai tervezés

A többcélú társulás munkaszervezetében dolgoznak szakreferensek, akik az önállóan nem definiált
szakpolitikák megvalósításában, ellenérzésében, tervezésében tudnak szakmai tanácsot nyújtani.
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2.d. költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata
erısségek

gyengeségek

Az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) Az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek)
vezetı(i) saját hatáskörükben készítik az intéz- vezetı(i) saját hatáskörükben készített az intézmény(ek) intézményi költségvetési tervét

mény(ek) intézményi költségvetési terve csak a bér

A képviselıtestület a beterjesztett éves költségve- és járulékok költségeit tartalmazza
tési terv elfogadásáról rendeletben dönt

A döntés-elıkészítés folyamatát meghatározza a

A költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: központi költségvetés elfogadásának idıpontja
részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok

Az önkormányzat költségvetése készítésének és

Az önkormányzat éves költségvetési tervének elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntésképviselıtestület elı történı beterjesztése a elıkészítés folyamatnak nincs önálló eljárásrendje
tárgyév február15.-ig, a terv megvitatása és elfo- Az önkormányzat költségvetése készítésének és
gadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörté- elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntéstámogató folyamatnak nincs önálló eljárásrendje

nik

Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének A költségvetés elkészítéséhez és elfogadásához
elkészítéséhez

és

elfogadásához

döntés- stratégiai tervezés módszertanát nem alkalmazzák

támogatási eszközök a könyvvizsgálói szabály- Az állampolgárok, érdeklıdés nem tapasztalható
nyilvánosság színterein

zatban találhatók.

A költségvetés elkészítéséhez és elfogadásához A költségvetés tervének megvitatása és az elfogaegyéb módszertanként a belsı ellenırzés része- dása folyamatához jelenleg nem kapcsolódik IKT
ként a kockázatelemzést alkalmazzák

támogatottság (saját szoftverjük nincs, a könyv-

költségvetés tervének megvitatása és az elfoga- vizsgáló excelben és wordben küldi a dokumentudása a testület nyilvános ülésén történi,

mait)
A költségvetés készítését érintı képzést, továbbképzést jelenleg nem terveznek.
Az intézmények vezetıi számára betekinthetı a
döntés-elıkészítı dokumentáció, de nem kapják
meg automatikusan, csak a saját intézményükét
ismerik.

lehetıségek

veszélyek

Egyes pályázatok egyedi költségvetése, annak Az önkormányzat költségvetése készítésének és
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tervezése esetileg igényelhet egyéb módszertant

elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntés-

Elızı költségvetési év sarokszámai megjelennek elıkészítı folyamatnak nincsenek döntési pontjai
a település folyóiratában a Hidasi Hírnökben

és nem definiálható, milyen kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók
Az önkormányzat költségvetése készítésének és
elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntéstámogató folyamatnak nincsenek döntési pontjai és
nem definiálható, milyen kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók
A költségvetés elkészítéséhez és elfogadásához
stratégiai tervezés módszertanát nem alkalmazzák

2.d. költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata

Az intézmény vezetık felelısségvállalását és önállóságát erısíti, hogy az önkormányzat által fenntartott
intézmény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben készítik az intézmény(ek) intézményi költségvetési tervét.
A képviselıtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben dönt, ami részben
támogatja a intézmények költségvetés-felhasználásának kiszámíthatóságát. A költségvetésrıl szóló
döntések szakmai megalapozottság erısíti, hogy költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok állnak a döntéshozók rendelkezésére. A tárgyév költségvetésének felhasználásával kapcsolatos döntések megalapozottságát az is támogatja, hogy a költségvetés
elkészítése és elfogadása idıben megtörténik. Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselıtestület elı történı beterjesztése a tárgyév február15.-ig, a terv megvitatása és elfogadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörténik. A költségvetés tervezésének folyamatba szervezéséhez és elfogadásához módszertani döntés-támogatási eszközök állnak rendelkezésére, amelyek a könyvvizsgálói szabályzatban találhatók. Ugyancsak erısíti a szakmai színvonalat, hogy a költségvetés elkészítéséhez és
elfogadásához egyéb módszertanként a belsı ellenırzés részeként a kockázatelemzést alkalmazzák. A
társadalmi fenntarthatóságot és esélyegyenlıséget támogatja, hogy a költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a képviselıtestület nyilvános ülésén történik.

Az intézmények szakmai önállóságát és vezetıi felelısségvállalás kiterjesztését gátolja, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben készített az intézmény(ek)
intézményi költségvetési terve csak a bér és járulékok költségeit tartalmazza. Gát továbbá, hogy az
intézmények vezetıi számára bár betekinthetı a költségvetés tervezésez kapcsolódó döntés-elıkészítı
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dokumentáció, de nem kapják meg automatikusan, és csak a saját intézményükét ismerik. A költségvetés tervezésének és elfogadásának megszilárduló magas színvonalát gyengíti, hogy a kapcsolódó döntés-elıkészítés folyamatát meghatározza a központi költségvetés elfogadásának idıpontja. Tovább
gyengíti a döntés-elıkészítési szakasz szakmai színvonalát, hogy az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntés-elıkészítés folyamatnak nincs önálló
eljárásrendje. A döntések felülvizsgálatához, hangolásához, a változásokhoz történı alkalmazkodáshoz
a döntéshozók felkészülését hátráltatja, hogy az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntés-támogató folyamatnak nincs önálló eljárásrendje és a költségvetés elkészítéséhez és elfogadásához stratégiai tervezés módszertanát jelenleg nem alkalmazzák.
Az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntéselıkészítı és döntés-támogató folyamatoknak nincsenek döntési pontjai és nem definiálható, milyen
kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók. Az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntési pontjai és nem definiálható, milyen kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók. A társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyenlıség elvárásainak nem felel
meg, hogy az állampolgárok részérıl érdeklıdés nem tapasztalható nyilvánosság színterein. A költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása folyamatához jelenleg nem kapcsolódik IKT támogatottság (saját szoftverjük nincs, a könyvvizsgáló excelben és wordben küldi a dokumentumait). Az önkormányzatnál a költségvetés készítését érintı képzést, továbbképzést jelenleg nem terveznek.

Az önkormányzat és az intézményei költségvetés tervezésének, illetve ahhoz kapcsolódó döntéselıkészítı, döntés-támogató és döntési folyamatok szakmai színvonalának emelését támogatja, hogy a
pályázatoknak egyedi költségvetése van, és annak tervezése esetileg igényelheti egyéb költségvetés
tervezési módszertan bevezetését. A társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyenlıség elvárásait támogatja, hogy az elızı költségvetési év sarokszámai megjelennek a település folyóiratában a Hidasi
Hírnökben.
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2.e. új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása
erısségek

Gyengeségek

Az intézmények vezetıi készítik el az intézmény A döntés-elıkészítés folyamatát meghatározza a
éves költségvetés tervezetét, amelyben az intéz- központi költségvetés elfogadásának idıpontja,
mény közalkalmazottainak bér- és járulékai sze- hiszen az tartalmazza a normatív támogatás elerepelnek

meit.
A költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához
döntés-támogatási eszközök nem kapcsolódnak
költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához stratégiai módszertant nem alkalmaznak
A költségvetés tervezési és végrehajtási folyamatában egyéb módszertant mint a bázisalapú ciklusterv, nem alkalmaznak
Az intézmények vezetıi számára nincs betekinthetı döntés-elıkészítı dokumentáció
Nincs alapos IKT támogatottság sem
Intraneten keresztül nem állnak kapcsolatban
egymással a hivatal és az intézmények vezetıi,.

lehetıségek

Veszélyek

Az új költségvetés tervezési és végrehajtási tech- Jelenleg új költségvetés tervezési és végrehajtási
nikák alkalmazására van igény, de nem életszerő, technikákat nem alkalmaznak
mert nem bonyolult a költségvetés
Igény van rá, hogy intraneten keresztül kapcsolatban álljanak egymással a hivatal és az intézmények vezetıi

2.e. új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása
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Az intézmény vezetık felelısségvállalását és önállóságát erısíti, hogy az önkormányzat által fenntartott
intézmény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben készítik az intézmény(ek) intézményi költségvetési tervét.
Tehát a szakmai háttér adott az új költségvetési tervezési és végrehajtási technikák befogadásához az
intézményekben is.

Az önkormányzatnál nehezíti az új költségvetési tervezési és végrehajtási technikák megismerését,
esetleges befogadását nehezíti, hogy a kapcsolódó öntés-elıkészítés folyamatot meghatározza a központi költségvetés elfogadásának idıpontja, hiszen az tartalmazza a normatív támogatás elemeit. Az új
technikák befogadásának igényét, az igény megfogalmazásának lehetıségét szakmai-módszrtani hiányosságok nehezítik: a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához döntés-támogatási eszközök
nem kapcsolódnak, költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához stratégiai módszertant nem
alkalmaznak. A költségvetés tervezési és végrehajtási folyamatában egyéb módszertant mint a bázisalapú ciklusterv, nem alkalmaznak Az intézmények vezetıi számára nincs betekinthetı döntéselıkészítı dokumentáció. Az új technikák esetleges bevezetésének nincs alapos IKT támogatottság
sem. Ráadásul intraneten keresztül nem állnak kapcsolatban egymással a hivatal és az intézmények
vezetıi,

A jövıt tekintve elıremutató vezetıi hozzáállás, hogy az új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazására van igény. Bár az új technikák bevezetése nem életszerő, mert nem bonyolult a
költségvetés. Ugyancsak kedvezı vezetıi elkötelezettséget jelent az Igény, hogy intraneten keresztül
kapcsolatban álljanak egymással a hivatal és az intézmények vezetıi.
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2.f. közbeszerzési eljárások lebonyolítása
erısségek

gyengeségek

Az önkormányzat rendelkezik közbeszerzési sza- Az önkormányzat közbeszerzési koncepcióit a
bályzattal

jegyzı és a polgármester egyezteti

A közbeszerzések alacsony száma miatt a testü- A közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem
let alkalmi közbeszerzési bizottságot jelöl

kapcsolódik stratégiai tervezés, a közbeszerzése

A közbeszerzési eljárás lefolytatását kiadják szak- éves alacsony száma nem indokolja
értıi cégnek

Az önkormányzatnál a közbeszerzés lebonyolítá-

A közbeszerzésrıl a képviselıtestület dönt

sához a Kbt. iránymutatásain túl nem alkalmaznak

a közbeszerzések lebonyolításában az intézmé- egyéb technikákat, a közbeszerzése éves alanye vezetıje az intézményt érintı beruházás so- csony száma nem indokolja
rán (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal Az önkormányzatnál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így felelıse

élhet

A közbeszerzések lebonyolításánál a közbeszer- sem
zési eljárások lebonyolításának ideje megfelelı, a A közbeszerzések lebonyolítását IKT eszközök
határidık betarthatók, nem kell változtatni.

nem támogatják, nincs erre szükség, a közbeszerzések alacsony száma miatt.
A közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban
elektronikusan

rendelkezésre

álló

döntés-

elıkészítı dokumentumok jelenleg nincsenek.
lehetıségek

veszélyek

a közbeszerzések lebonyolításának nyilvánossá- A közbeszerzések lebonyolításának folyamatához
ga során megvalósítandó cél

jelenleg nem terveznek tovbbképzést

2.f. közbeszerzési eljárások lebonyolítása

A polgármesteri hivatalban a közbeszerzések jogkövetését és szakmai színvonalát erısíti, hogy az
önkormányzat rendelkezik közbeszerzési szabályzattal. A közbeszerzések éves száma alacsony, a
testület alkalmi közbeszerzési bizottságot állít fel. A közbeszerzések szakszerőségét az is támogatja,
hogy az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolytatását kiadják szakértıi cégnek. A közbeszerzés45

rıl az önkormányzat legmagasabb szintő döntéshozó testületet a képviselıtestület dönt. Az intézmények szakmai kompetenciáját növeli, hogy a a közbeszerzések lebonyolításában az intézmény vezetıje
az intézményt érintı beruházás során (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal élhet. A közbeszerzések lebonyolításánál a közbeszerzési eljárások lebonyolításának ideje megfelelı, a határidık
betarthatók, nem kell változtatni.

Csökkenti a társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyelıség lehetıségeit, hogy az önkormányzat közbeszerzési koncepcióit csak a jegyzı és a polgármester egyezteti. A közbeszerzések folyamatba szervezését nehezíti, hogy a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem kapcsolódik stratégiai tervezés,
illetve a közbeszerzés lebonyolításához a Kbt. iránymutatásain túl nem alkalmaznak egyéb technikákat,
bár a közbeszerzése éves alacsony száma ezeket nem indokolja. Ugyancsak csökkenti a társadalmi
fenntarthatóság és az esélyegyelıség lehetıségeit, hogy az önkormányzatnál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így felelıse sem
A közbeszerzések színvonalának emelkedésé gátolják az alábbi tényezık: a közbeszerzések lebonyolítását IKT eszközök nem támogatják, nincs erre szükség, a közbeszerzések alacsony száma miatt. A
közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı
dokumentumok jelenleg nincsenek A közbeszerzések lebonyolításának folyamatához jelenleg nem
terveznek továbbképzést.

Lényegesen kedvezı vezetıi hozzáállás, hogy az önkormányzat és a hivatal döntéshozó elkötelezett
arra, hogy a közbeszerzések lebonyolításának nyilvánosságát fokozottan támogassák.
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2.g. környezetbarát közbeszerzési gyakorlat
erısségek

gyengeségek
A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetésével kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre
álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg
nincsenek.

lehetıségek

Veszélyek

2.g. környezetbarát közbeszerzési gyakorlat

A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetésével kapcsolatban a vezetık számára jelenleg még
döntés-elıkészítı dokumentumok sincsenek.
Viszont van vezetıi elkötelezettség a környezetbarát és a fenntartható közbeszerzési módszertan bevezetése..
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2.h. pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés
erısségek

gyengeségek

A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenır- A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés belsı ellenırzési terv alapján készül, folya- zéshez kapcsolódó döntési folyamatokhoz kapcsomatba építetten

lódóan nincs külön dokumentum

A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenır- A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés kapcsolódó szakirányú felsıfokú végzettség- zéshez döntés-támogatási eszközök jelenleg nem
gel rendelkezik a jegyzı

kapcsolódnak

A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenır- A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének rendje folyamatba épített, negyedévente zésnél jelenleg a stratégiai tervezés módszertana
nincs jelen

történik

A belsı ellenırzés a belsı ellenırzés terve és A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırüteme szerint zajlik, jelenlegi eljárásrend megfele- zésben egyéb) technikákat nem alkalmaznak.
A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenır-

lı

zésnek folyamatában nincsenek az intézménynek
felelısei
A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek jelenleg nincs nyilvánossága.
A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéséhez nem terveznek képzést
A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének jelenleg nincs IKT támogatottsága
Apénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben hivatal vezetıi számára nem állnak rendelkezésre elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok

Lehetıségek

veszélyek

A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzést elfogadó testületi ülés jegyzıkönyvét ugyanakkor fel lehet tenni az önkormányzat honlapjára.
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A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének IKT támogatottságára van igény
A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéséhez elektronikus döntés-elıkészítı dokumentumokra van igény

2.h. pénzügyi és költségvetés végrehajtás ellenırzése

Jelentıs szakmai támogatottságot jelent, hogy a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés belsı
ellenırzési terv alapján készül, folyamatba építetten negyedévente történik. A belsı ellenırzés a belsı
ellenırzés terve és üteme szerint zajlik, jelenlegi eljárásrend megfelelı. Az ellenırzés minıségét támogatja, hogy a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez kapcsolódó szakirányú felsıfokú
végzettséggel rendelkezik a jegyzı.

A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez szakmai színvonala emelését több tényezı is
gátolja: a kapcsolódó döntési folyamatokhoz kapcsolódóan nincs külön dokumentum. A pénzügyi és
költségvetés végrehajtási ellenırzéshez döntés-támogatási eszközök jelenleg nem kapcsolódnak. A
pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnél jelenleg a stratégiai tervezés módszertana nincs
jelen. A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben egyéb technikákat nem alkalmaznak. A
pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek folyamatában nincsenek az intézménynek felelısei. A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek jelenleg nincs nyilvánossága. A pénzügyi és
költségvetés végrehajtási ellenırzéséhez nem terveznek képzést. A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének jelenleg nincs IKT támogatottsága. A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben hivatal vezetıi számára nem állnak rendelkezésre elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok.

A társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyenlıség elvárasait támogatja, hogy a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzést elfogadó testületi ülés jegyzıkönyvét ugyanakkor fel lehet tenni az önkormányzat honlapjára. A pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez szakmai színvonalának
megtartásához és emeléséhez hozzájárul, hogy vezetıi elkötelezettsége jelentkezik a pénzügyi és költ-
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ségvetés végrehajtási ellenırzésének IKT támogatottságára. Továbbá a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéséhez elektronikus döntés-elıkészítı dokumentumokra is van igény
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3.a. folyamatos tájékoztatás
erısségek

gyengeségek

A képviselıtestület üléseinek jegyzıkönyvei, az A lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatáönkormányzat határozatai és rendeletei, a szociá- sához nem kapcsolódnak külön döntés-elkészítési
lis feladatok egy része papíralapon hozzáférhetık folyamatok
a nyilvánosság számára a hivatalban

A döntések nyilvánossá tételében a jegyzı a fele-

A jegyzı utasítására a hivatal ügykezelı munka- lıs, ez külön szabályozásban, munkaköri leírásban
társa az önkormányzat épületének hirdetıtáblán még nem jelenik meg
kifüggeszti az aktuális dokumentumokat

Hidasnémeti önkormányzata jelenleg nem rendel-

Az önkormányzati jogszabályokat a helyi kábelté- kezik kommunikációs vagy PR tervvel, koncepcióvé képújsága is közli

val

A lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatá- A döntések nyilvánossá tételének jelenleg nincs
sa folyamatában az intézmények részérıl a helyi IKT támogatottsága.
újságban (Hidasi Hírnök) külön-külön rovatot vezetnek, illetve rendszeresen szerveznek szülıi
munkaközösség üléseket.
A döntések nyilvánossá tételének ideje követi a
döntések meghozatalának idıpontját, késés nincs

Lehetıségek

veszélyek

Cél a tájékoztatás elektronikus támogatása, azaz
a dokumentumok közzététele a honlapon, illetve a
hivatal dolgozó számára visszakereshetı adatállomány készítésére van igény
Igény van elektronikus támogatottságra, pl. honlap tartalommenedzsment
A döntések nyilvánossá tételéhez kapcsolódóan
képzést, továbbképzést terveznek
Egyes pályázatokhoz azonban feltétel a PR terv,
egy elkészült alapján ki lehet terjeszteni települési
szintre.
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A döntések nyilvánossá tételének IKT támogatottságára van igény

3.a. folyamatos tájékoztatás

A társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyenlıség elvárásait támogatja, hogy a képviselıtestület üléseinek jegyzıkönyvei, az önkormányzat határozatai és rendeletei, a szociális feladatok egy része papíralapon hozzáférhetık a nyilvánosság számára a hivatalban. A hozzáférést erısíti még, hogy a jegyzı
utasítására a hivatal ügykezelı munkatársai az önkormányzat épületének hirdetıtáblán kifüggesztik az
aktuális dokumentumokat. Az önkormányzati jogszabályokat a helyi kábeltévé képújsága is közli. A
lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatása folyamatában az intézmények részérıl a helyi újságban (Hidasi Hírnök) külön-külön rovatot vezetnek, illetve rendszeresen szerveznek szülıi munkaközösség üléseket. A döntések nyilvánossá tételének ideje követi a döntések meghozatalának idıpontját,
késés nincs

A tájékoztatás folyamatosságát és színvonalának emelését gátolja, hogy a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásához nem kapcsolódnak külön döntés-elkészítési folyamatok. Bár a döntések
nyilvánossá tételében van felelıs (a jegyzı), ez külön szabályozásban, munkaköri leírásban még nem
jelenik meg. A továbblépést nehezíti, hogy Hidasnémeti önkormányzata jelenleg nem rendelkezik kommunikációs vagy PR tervvel, koncepcióval és, hogy a döntések nyilvánossá tételének jelenleg nincs IKT
támogatottsága.

Vezetıi elkötelezettség fogalmazódott meg a tájékoztatás elektronikus támogatása, azaz a dokumentumok közzétételére a honlapon, illetve a hivatal dolgozó számára visszakereshetı adatállomány készítésére. A vezetık és az ügyintézık részérıl egyaránt igény van elektronikus támogatottságra, pl. honlap
tartalommenedzsment fejlesztésére. A döntések nyilvánossá tételéhez kapcsolódóan képzést, továbbképzést terveznek. Egyes pályázatokhoz azonban feltétel a PR terv megléte, ezért egy elkészült pályázat kapcsolódó dokumentációja alapján ki lehet terjeszteni települési szintre. A döntések nyilvánossá
tételének IKT támogatottságára is van igény.
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3.b. kapcsolatok a civil és a vállalkozói szférával
erısségek

gyengeségek

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a dönté- A nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat a polsek nyilvánossá tételének ideje követi a döntések gármester és a jegyzı végzi el.
meghozatalának idıpontját, késés nincs

A nyilvánosság folyamatát szabályozó dokumen-

Az erıforrás feltételek a személyes panasztételre tum jelenleg nincs az önkormányzatnál, ezért eljáés panaszkezelésre megvannak.

rásrend sem létezik, munkaköri leírásokban sem
szerepel.
Jelenleg nem állnak rendelkezésre az internetes
tartalommenedzsment fejlesztésének feltételei,
A nyilvánosság folyamatát szabályozó dokumentum jelenleg nincs az önkormányzatnál, ezért eljárásrend sem létezik, munkaköri leírásokban sem
szerepel.
Hidasnémeti önkormányzata jelenleg nem rendelkezik kommunikációs vagy PR tervvel, koncepcióval
A polgármester és jegyzı szóbeli egyeztetése
alapján születnek meg a területtel kapcsolatos
formai és tartalmi döntése.
Hidasnémeti önkormányzatánál jelenleg nincs
rendszeres a sajtófigyelés és -elemzés, panaszkezelés.
Az önkormányzat képviselıtestület állandó és ad
hoc bizottságainak munkájában jellemzıen nem
vesznek részt a társadalmi szervezetek képviselıi
A vállalkozások nem veszek részt nyilvános fórumokon, ilyen alkalmakra nincs
Hidasnémeti önkormányzatnak honlapján jelenleg
nincs panaszkezeléssel foglalkozó rovat
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Lehetıségek

Veszélyek

Hidasnémeti önkormányzatánál jelenleg nem
állnak rendelkezésre az internetes tartalommenedzsment fejlesztésének feltételei, de a pályázat
során megvalósítandó.
Hidasnémeti önkormányzatánál az internetes
tartalommenedzsment fejlesztésének feltételei
pályázat során megvalósítandó.
Egyes pályázatokhoz azonban feltétel a PR terv,
egy elkészült alapján ki lehet terjeszteni települési
szintre.
A honlapon a panaszkezeléssel foglalkozó rovat a
pályázat során megvalósítandó

3.b. kapcsolatok a civil és a vállalkozói szférával

A társadalmi fenntarthatóságot és az esélyegyenlıséget erısíti Hidasnémeti önkormányzati hivatalában
a döntések nyilvánossá tételének ideje követi a döntések meghozatalának idıpontját, késés nincs. Az
erıforrás feltételek a személyes panasztételre és panaszkezelésre megvannak.

A társadalmi fenntarthatóságot és az esélyegyenlıséget viszont gyengíti, hogy a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat csak a polgármester és a jegyzı végzi el. A nyilvánosság folyamatát szabályozó
dokumentum jelenleg nincs az önkormányzatnál, ezért eljárásrend sem létezik, munkaköri leírásokban
sem szerepel. Jelenleg nem állnak rendelkezésre az internetes tartalommenedzsment fejlesztésének
feltételei. A nyilvánosság folyamatát szabályozó dokumentum jelenleg nincs az önkormányzatnál, ezért
eljárásrend sem létezik, munkaköri leírásokban sem szerepel. Hidasnémeti önkormányzata jelenleg
nem rendelkezik kommunikációs vagy PR tervvel, koncepcióval. A polgármester és jegyzı szóbeli
egyeztetése alapján születnek meg a területtel kapcsolatos formai és tartalmi döntése. Hidasnémeti
önkormányzatánál jelenleg nincs rendszeres a sajtófigyelés és -elemzés, panaszkezelés. Az önkormányzat képviselıtestület állandó és ad hoc bizottságainak munkájában jellemzıen nem vesznek részt
a társadalmi szervezetek képviselıi. A vállalkozások nem veszek részt nyilvános fórumokon, ilyen al54

kalmakra nincs igény. Hidasnémeti önkormányzatnak honlapján jelenleg nincs panaszkezeléssel foglalkozó rovat.

Bár Hidasnémeti önkormányzatánál jelenleg nem állnak rendelkezésre az internetes tartalommenedzsment fejlesztésének feltételei, de a pályázat során megvalósítandó. Hidasnémeti önkormányzatánál az
internetes tartalommenedzsment fejlesztésének feltételei pályázat során megvalósítandó. Egyes pályázatokhoz azonban feltétel a PR terv, egy elkészült pályázat alapján ki lehet terjeszteni a tervet települési
szintre. A honlapon a panaszkezeléssel foglalkozó rovat a pályázat során megvalósítandó
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3.c. partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba
erısségek

gyengeségek

Az önkormányzat képviselıtestületében tagok
intézményvezetık: mővelıdési ház vezetıje, óvodavezetı
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételének ideje követi a döntések
meghozatalának idıpontját, késés nincs.
A Hidasi Hírnök negyedévente jelenik meg, sürgıs információkról szórólapon tájékoztatják a
lakosságot.
Hidasnémeti önkormányzatánál a horizontális
alapelvek érvényesülése jelenleg a közoktatásra
vonatkozó tervben szerepel.
Továbbá a településen tervezett szennyvízberuházás miatt települési esélyegyenlıségi tervet
kellett készíteni

lehetıségek

Veszélyek

3.c. partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Az önkormányzat képviselıtestületében tagok intézményvezetık: mővelıdési ház vezetıje, óvodavezetı. Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételének ideje követi a döntések
meghozatalának idıpontját, késés nincs. A Hidasi Hírnök negyedévente jelenik meg, sürgıs információkról szórólapon tájékoztatják a lakosságot. Hidasnémeti önkormányzatánál a horizontális alapelvek
érvényesülése jelenleg a közoktatásra vonatkozó tervben szerepel. Továbbá a településen tervezett
szennyvízberuházás miatt települési esélyegyenlıségi tervet kellett készíteni
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3.d. szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására
erısségek

nincsenek

gyengeségek

nincsenek

lehetıségek

veszélyek

szakmai csoportképzı portál létrehozása
nincsenek

3.d. szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására
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