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1. A stratégiatervezés
1.1. Stratégiai tervezés az ügymenetekben (a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a pályázatkezelés)
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelés ügymenetéhez stratégiai tervezés nem kapcsolódik.
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymenetek szervezéséért a jegyzı a felelıs. Végzettségei között szerepel az igazgatásszervezés is, rendszeresen részt vesz egyéb továbbképzéseken.
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági ügymenetek
ellátásban egy-egy fı ügyintézı vesz részt.
1.2. Tervdokumentumok
1.2.1. Képzési terv
Bár Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának van éves képzési terve, azt a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymenetek ügyintézıi nem ismerik. A képzési tervet a jegyzı
állítja össze, informális kérdezi meg az ügyintézıket.
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervét a jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, amelyet az elfogad. Az éves képzési terv értékelését és felülvizsgálatát a jegyzı végzi.
A képzésen való eredményes részvételt az ügyintézık az oklevelek, tanúsítványok benyújtásával, fénymásolat ırzésével tanúsítják. A képzések eredményes elvégzése nem jár együtt a munkaköri leírás
módosulásával.
Ha a pályázatkezelés ügymenetéért felelıs ügyintézı elvégez egy tanfolyamot, akkor annak igazoló
dokumentumát fénymásolva iktatják és természetesen szóbeli elvárás alapján kell beépítenie a tudását
a mindennapi munkába.
2. Döntési folyamatok és pontok az ügymenetekben
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymenet ellenırzését a jegyzı végzi. Az ellenırzés idıpontja nem kötött. A szociális igazgatás ügymenet ellenırzésének eredményei nem kapnak nyilvánosságot, így annak szervezése sincs,
és visszacsatolás sincs.
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a gazdasági ügyek ügymenete két részrıl szabályozott: magasabb szintő jogszabályok, másrészrıl pedig az önkormányzat elfogadott éves költségvetési terve.
2.1. A szociális ügymenet
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás ügymenet az ügyfél általi
kérelem benyújtásával indul. A kérelemhez szükségesek mellékletek is (a jövedelemigazolás például
mindig kötelezı melléklet). A többi melléklet csatolását a szociális ellátásforma határozza meg. Ha nin-
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csenek becsatolva a szükséges mellékletek, akkor hiánypótlás történik (ez olyan szociális ellátásformák
esetén szükséges, amelyekben a képviselıtestület dönt.
A nem képviselıtestületi hatáskörbe tartozó ügyek esetében, az ügyintézı álltja a hiánypótlást, a dokumentumot aláírattatja a polgármesterrel és jegyzıvel. (A hiánypótlás idıtartama általában 3-5 nap.)
Ha testületi hatáskörbe tartozó szociális igénylésrıl van szó, akkor elıterjesztést kell írnia az ügyintézınek, amelyet a jegyzı a képviselıtestület elé terjeszt. Az ügyintézı megkapja a döntésérıl szóló határozatot, megírja az ülés jegyzıkönyvét. A jegyzıkönyv kivonatát megkapja az ügyfél is. Majd kb. 5 nap
múlva megkapja az ügyfél a konkrét határozatokat.
A szociális kérelemmel kapcsolatos határozat egy példányát a szociális igazgatás, ügyintézıje átad a
pénzügyi ügyintézınek. A rendszeresen segélyezett ügyfelek juttatását bankszámlára utalják. Eseti
juttatások esetén, vagy bejönnek az ügyfelek személyesen, vagy kisegítı kiviszi nekik.
Az ügyintézı a döntésekrıl (standard formanyomtatványon) értesíti az ügyfelet (térti vevénnyel). Elutasítást tartalmazó döntésre nincs formanyomtatvány.
2.2. A gazdasági ügymenet
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a gazdasági ügymentének folyamata:
1. szóban beérkezı javaslatok, kérések (intézményvezetıktıl, képviselıktıl): polgármester és jegyzı
informálisan meghallgatja az igényeket
2. az önkormányzat éves költségvetési tervének bázislapú tervezése (állandó költségek levonása, dologi kiadások, normatív hozzájárulások, egyéb támogatások, szakpolitikák képviselıivel és intézményvezetıkkel egyeztetés): gazdasági ügymenet ügyintézıje
3. Beérkezett igények, javaslatok, illetve a várható kiadások alapján az éves költségvetés elsı tervezetének elkészítése: könyvvizsgáló
4. éves költségvetés elsı tervezetének ellenırzése a magasabb szintő és a helyi jogszabályok alapján :
jegyzı, gazdasági ügymenet ügyintézıje
5. éves költségvetés tervének elıterjesztése a képviselıtestület elé: jegyzı
6. éves költségvetés tervének megvitatása és elfogadása: képviselıtestület
7 Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetési tervének elfogadása: Magyar Államkincstár
Az elfogadott költségvetés módosításárnak javaslatairól jegyzıi elıterjesztéseken keresztül a képviselıtestület dönt. A gazdasági ügymenet ügyintézıje végzi el a költségvetési terv felülvizsgálatát abból a
célból, hogy az elıre nem látott, és a képviselıtestület által elfogadott kiadások fedezetére forrást találjon. A gazdasági ügymenet ügyintézıje számára a költségvetési terv felülvizsgálata munkaidın túl eltart, esetleg hétvégén is dolgozik rajta.
2.3. A pályázatkezelés ügymenet
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a pályázatkezelés ügymentének folyamata:
A pályázatkezelés ügymenet a pályázatra való felkészülés tervezésével indul. Ebben a szakaszban a,
polgármester, a jegyzı, a pályázatkezelés ügymenet egyik ügyintézıje és egy testületi képviselı (közösségfejlesztı) egyeztet. A kiválasztott pályázattal kapcsolatos gyakorlati feladatokkal a pályázatkezelés ügymenet ügyintézıit szóban utasítja a jegyzı. Elsı lépésként, rövid szinopszist készítenek az ügyintézık, amelyet a jegyzı elıterjeszt a képviselıtestület részére. Ezt követıen a polgármester, a jegyzı,
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a pályázatkezelés ügymenet egyik ügyintézıje és egy testületi képviselı (közösségfejlesztı) megvizsgálják a pályázat tervezett projektjének költségvetését, kiszámítják az ahhoz szükséges önerı mértékét.
A pályázat önerı-igényét a pályázatkezelı ügyintézı egyezteti a gazdasági ügyek ügyintézıvel. Az
önerı rendelkezésre állásáról a képviselıtestület határozatban dönt.
Példa települések közös pályázása. Az iskolát 5 település tartja fenn, amelyek intézményfenntartói társulást hoztak létre. Az iskolát érintı pályázattal kapcsolatos döntéshozatalban mindegyik település képviselı testülete részt vesz, és közösen hozzák meg a döntéseket. (A közösen fenntartott intézményt
érintı pályázattal kapcsolatos össztestületi ülésen valamennyi tag-település összes képviselıje jelen
van.
A pályázatkezelés ügymenet során az ügyintézık szóban folyamatosan tájékoztatják az elırehaladásról
a jegyzıt. A pályázatkezelés ügymenet pályázatleadása szakaszát követıen a jegyzı röviden beszámol
a testületi ülésen.
A pályázatkezelési ügymenethez hivatalosan csak az iktatásra kijelölt dokumentumok kapcsolódnak. A
pályázatkezelı ügyintézı az összes (az iktatásra nem kijelölteket is) dokumentumot megıriz és elhelyezi azokat az adott projekt aktájában.
A pályázatkezelés ügymenetéhez kapcsolódó dokumentumokat a pályázatkezelı ügymenet ügyintézıje
állítja össze. Az ügymenet során elıfordul, hogy sok esetben akár a jegyzı is átad az ügyintézınek a
pályázathoz kapcsolódó félkész anyagokat A pályázatkezelés ügymenetéhez kapcsolódó dokumentumokat a pályázatkezelı a jegyzınek és az igazgatásügyi elıadónak adja át. A jegyzı a szokásos rend
szerint tájékoztatja a képviselıtestületet az adott pályázathoz kapcsolódó döntésrıl (testületi ülés önálló
napirendi pontjaként szerepel).
Egy-egy pályázat támogatási szerzıdésének elfogadásáról mindig a jegyzı vagy a polgármester dönt
szóban.
3. Az ügymenetek eredményei
3.1. A szociális igazgatás ügymenet eredményei
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás ügymenetének eredményei: elutasító, vagy megállapító határozatokat. A ügyfél igény szerint polgármesteri hatáskör esetén:
képviselıtestülethez fellebbezhet.
Fellebbezés esetén nincs formanyomtatvány. Az ügyfél önmaga megírja a fellebbezést, majd az önkormányzati hivatalban iktatják. Iktatás után a fellebbezés az ügyintézıhöz kerül, majd felterjesztése után a
testület dönt.
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymenetek eredményeinek ellenırzését a jegyzı végzi. Az ellenırzés idıpontja nem kötött. A szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymenet eredményei ellenırzésének
eredményei nem kapnak nyilvánosságot, így annak szervezése sincs, és visszacsatolás sincs.
3.2. A gazdasági ügymenet eredményei
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági ügymenet eredményei: éves költségvetés tervének összeállítása, költségvetési terv felülvizsgálatai eredményeinek átvezetése, módosí-

4

tásainak elvégzése. Pótlólagos források megtalálása. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a költségvetéshez tartozó statisztikai elemzések elvégzése.
3.3. A pályázatkezelés ügymenet eredményei
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a pályázatkezelés ügymenetének eredményeit
jelentı adott pályázat összeállításához kapcsolódó dokumentumokat a két pályázatkezelı ügyintézı
állítja össze, pl. szükséges adatok, mellékletek begyőjtése. A két pályázatkezelı ügyintézı tart kapcsolatot a pályázatíró céggel, a többi település és a helyi döntéshozó személyekkel, szakpolitikának megfelelı kollégákkal. A két pályázatkezelı ügyintézı tart kapcsolatot továbbá a kivitelezı cégekkel, rendelkezésükre állnak adatszolgáltatással, egyes esetekben problémafeltárás során koordinálnak az önkormányzat és a kivitelezı cég között
A pályázatkezelés ügymenetéhez az alábbi iktatott dokumentumok kapcsolódnak: a pályázat szinopszisa, testületi határozat a pályázaton való indulásról, szerzıdések a pályázatíró céggel, támogatási szerzıdés, közbeszerzésrıl szerzıdés, kivitelezı céggel szerzıdés. PEJ-k és a VÁTI-val való levelezés.
Postán történı adatszolgáltatás, értesítések iktatva szintén a dokumentumok közé kerülnek. Ellenırzések során készülı jegyzıkönyvek.
Bár a pályázatokért a polgármester tartozik teljes körő felelısséggel, a pályázatkezelés ügymenete
dokumentálásának nincsen ellenırzése, mindenki a maga munkájáért felel, leginkább lelkiismereti alapon.
A pályázatkezelés ügymenete ellenırzésének nincs nyilvánossága. A polgármesterei hivatal más szervezeti egysége, vagy ügyintézıje számára, szóbeli kérésre a pályázatkezelı ügyintézı ad át a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat.
4. Az ügymenetek eljárásrendje
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymeneteknek nincs leirt eljárásrendje. Ha lenne, akkor azt a jegyzı állítaná össze, és a
képviselıtestület fogadná el.
5. Az ügymenetek elemzése
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, gazdasági ügymenetének
statisztikai elemzését az ügyintézı minden hónapban elkészíti. A szociális igazgatás, a gazdasági ügymenet statisztika elemzésének értékelését, felülvizsgálatát a jegyzı végzi. A jegyzı az elemzések alapján évente egyszer a körjegyzıség részérıl a jegyzı beszámol a képviselıtestületnek a segélyezettek
körérıl és a segélyek összegrıl. A szociális igazgatás elemzésérıl szóló beszámolót a Hidasnémeti
önkormányzatának képviselıtestülete fogadja el
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának gazdasági ügymenetén belül folyamatosan készülnek statisztikai elemzések. A statisztikai elemzések nagyobb részét magasabb szintő jogszabályok
írják elı. A gazdasági ügymenet ügyintézıje rendszeresen tájékozóik a Magyar Államkincstár hivatalos
folyóiratából.
A gazdasági ügymenet statisztikai elemzésének eredményeit a jegyzı nem terjeszti a képviselıtestület
elé.
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A pályázatkezelés ügymenet statisztikai vagy más típusú elemzése nem történik. A pályázatkezelı ügyintézı szerint legalább az iratok és kapcsolódó dokumentumok feltárásának lehetıségeit – pl. iktatás kell javítani, mert az aktuális keresések sok idıt vesznek igénybe,
A szociális igazgatás, a gazdasági ügymenetek statisztika (vagy más típusú) elemzésének elfogadásához kapcsolódó döntési eljárásokon – az ügyintézı szerint - nem kell módosítani.
6. Az ügymenetek folyamatai
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a
pályázatkezelési ügymenetében nincsenek párhuzamosságok.
6.1. A szociális igazgatás folyamatai
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a
pályázatkezelési ügymenetében az ügyintézı után egy-egy döntési pont van (vagy testület, vagy polgármester és jegyzı). A szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a pályázatkezelési ügymenet eljárásrendjében döntési pontok (jegyzı, képviselıtestület) nem válthatók ki. A döntési idı nem gyorsítható és
a döntési folyamat nem egyszerősíthetı.
A szociális igazgatás ügymenetében az ügyintézési idı nem igazán rövidíthetı. Például a képviselıtestület rendes havi üléséig a szociális igazgatás eljárása áll. Azok a szociális ügyek, amelyek jegyzıi hatáskörben vannak gyorsan elintézıdnek.
6.2. A gazdasági ügymenet folyamatai
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a gazdasági ügyek ügymenete két részrıl szabályozott: magasabb szintő jogszabályok szerint, másrészrıl pedig az önkormányzat elfogadott éves költségvetési terve
szakmai és pénzügyi keretei között.
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a gazdasági ügyek ügymentének folyamata
1. szóban beérkezı javaslatok, kérések (intézményvezetıktıl, képviselıktıl): polgármester és jegyzı
informálisan meghallgatja az igényeket
2. az önkormányzat éves költségvetési tervének bázislapú tervezése (állandó költségek levonása, dologi kiadások, normatív hozzájárulások, egyéb támogatások, szakpolitikák képviselıivel és intézményvezetıkkel egyeztetés): gazdasági ügymenet ügyintézıje
3. Beérkezett igények, javaslatok, illetve a várható kiadások alapján az éves költségvetés elsı tervezetének elkészítése: könyvvizsgáló
4. éves költségvetés elsı tervezetének ellenırzése a magasabb szintő és a helyi jogszabályok alapján :
jegyzı, gazdasági ügymenet ügyintézıje
5. éves költségvetés tervének elıterjesztése a képviselıtestület elé: jegyzı
6. éves költségvetés tervének megvitatása és elfogadása: képviselıtestület
7 Bükkszentkereszt önkormányzata éves költségvetési tervének elfogadása: Magyar Államkincstár
Az elfogadott költségvetés módosításárnak javaslatairól jegyzıi elıterjesztéseken keresztül a képviselıtestület dönt. A gazdasági ügymenet ügyintézıje végzi el a költségvetési terv felülvizsgálatát abból a
célból, hogy az elıre nem látott, és a képviselıtestület által elfogadott kiadások fedezetére forrást találjon. A gazdasági ügymenet ügyintézıje számára a költségvetési terv felülvizsgálata munkaidın túl eltart, esetleg hétvégén is dolgozik rajta.
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6.3. A pályázatkezelési ügymenet eljárásrendjének folyamatai
A pályázatkezelési ügymenet eljárásrendjének folyamata:
1. pályázatok figyelése, pályázati szinopszis készítése: polgármester, jegyzı, pályázatkezelı ügyintézı
2. döntés a pályázat kiválasztásáról: polgármester, jegyzı
3. a pályázatok való részvételrıl szóló elıterjesztés a testületnek: jegyzı, igazgatásügyi elıadó
4. döntés a pályázaton való részvételrıl: képviselıtestület
5. támogatási szerzıdés elfogadása szóban: polgármester, jegyzı
6. döntés közbeszerzésrıl (szóban és írásban): polgármester, jegyzı
7. szerzıdéstervezet elfogadása: polgármester, jegyzı
A pályázatkezelési ügymenethez kapcsolódó döntési folyamat döntés-elıkészítı szakasza egyszerősíthetı lehet, ha a technikai eszközök kihasználhatósága jobb lenne: pl. a fénymásolást külön munkatárs
végezni (pl. közcélú foglalkoztatott), mert akkor több idı maradna az érdemi munkára. A pályázati dokumentáció lefőzése is külön idıráfordítás, mert eszköz a mővelıdési házban van.
A pályázatkezelési ügymenet ellátását akadályozza, hogy az ügyfélfogadási idı nincs szabályozva,
ügyfelek ügyfélfogadási idın túl is jönnek, zavarva a pályázatkezelési ügyintézést.
7. Az ügyfélszolgálat
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálat mőködését a jegyzı felügyeli. Az ügyfélszolgálat kertében közcélú foglalkoztatottat alkalmaznak, aki jellemzıen szociális ügyekkel foglakozik
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálatnak külön eljárásrendje nincs, bár szükség
lenne rá. Jó megoldás lenne, ha a körjegyzıségen beül egy fıállású ügyintézı ellátná a körjegyzıséghez tartozó települések ügyfélszolgálati feladatait, azonban jelenleg erıforrás erre nem áll rendelkezésre.
Hidasnémeti önkormányzata Szociális Központjában egy fıállású alkalmazott látja el az ügyfélszolgálati
feladatokat. Hidasnémeti önkormányzati hivatalának ügyfélszolgálatát ellátó közcélú foglalkoztatottnak
munkaköri leírása nincs, mert egy-egy alkalmazott jellemzıen 23 hónapos idıtartamra dolgozik a hivatal
ügyfélszolgálatán.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálat tevékenységével kapcsolatos döntéseket a
polgármester és a jegyzı hozza meg, a képviselıtestületnek ebben nincs szerepe. Ezek száma alacsony, a kapcsolódó döntési eljárás módosítást nem igényel.
A képviselıtestület döntési kompetenciái:
• a hivatali szmsz elfogadása, módosítása során dönt az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendjérıl
• zárt ülésen dönt a szociális segély iránti kérelmek elfogadásáról.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálatnak külön eljárásrendje nincs.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálatnak statisztika (vagy más típusú) elemzése
nem történik, mert a feladatot nem fıállású dolgozó – hanem közcélú foglalkoztatott - látja el.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában ügyfélszolgálat statisztika (vagy más típusú) elemzése nem
történik, így az ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyfél-megelégedettség mérése nem történik.
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Az ügyfél megelégedettséget erısítı elvárások a következık:
Ügyfeleknek segítségnyújtás a kérelmek kitöltésében
Fontos lenne önálló helység az ügyfélszolgálat számára, mert az ügyfelek bejárják az egész hivatalt,
Ezért szükséges lenne a hivatal átépítése, önálló irodahelység kialakítása, elválasztó üvegfal felállítása.
8. Rendeletalkotási folyamatok
A képviselıtestület üléseinek napirendjét a jegyzı állítja össze és küldeti ki a képviselıknek. A testületi
ülések jegyzıkönyveit kijelölt testületi tagok hitelesítik, a testület döntéseit – határozatokat, rendeleteket
a jegyzı készíti végleges tartalmi és formai alakba.
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestületének 8 fı képviselı tagja van. A testületnek egy állandó
bizottsága van: ügyrendi bizottság (amelynek egy fı külsıs tagja van), és egy ad hoc bizottsága van:
közbeszerzési bizottság.
Állampolgári kezdeményezésre is kerülhet a képviselıtestület ülései napirendjére téma. Hidasnémetin
jellemzıen a mővelıdési ház vezetıje - aki közösségfejlesztı és települési képviselı is - fejt olyan civil
aktivitást, ami érzékelhet a képvelı testület döntési folyamataiban: javaslatokat tesz, érdekeket képvisel.
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestülete üléseire napirend szerint bekerülı anyagokat a polgármester, a jegyzı szóban egyezteti, aztán a jegyzı hivatalos formában, megfelelı alakisággal ellátva
kiküldi a képviselıknek az elıterjesztéseket.
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestülete üléseire a határozati javaslatokat és a rendeletterveket
a jegyzı készíti el, és terjeszti elı. A dokumentumok megfelelı alakisággal, azonosító számmal ellátottak, hogy a változások követhetıek legyenek.
A képviselı testület tagjai csak papírlapon kapják meg a dokumentációt. Igény van elektronikus adathordozóra, ez a pályázat során teljesítendı.
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestületében jogszabályalkotás, szabályozás elfogadásának
rendje a határozati javaslat, illetve a rendelettervezet tárgyától függıen változik. A költségvetés elfogadása leginkább idıigényes: 1-2 hónap. Jellemzıek a kevésbé idıigényes döntések, 1-2 napos átfutási
idıvel.
A helyi jogszabály hatályossága és érvényessége szintén az elıterjesztés tárgyától függ. A helyi jogszabályok határozatok és rendeletek azokat elfogadó testületi ülés utáni elsı munkanapon kerülnek
kihirdetésre és lépnek hatályba. A szociális terület érintı rendelet jellemzıen késıbb lép hatályba, mert
annak tartalmát meg kell ismertetni a lakossággal és az esetleges véleményeket meg kell vitatnia a
testületnek, érvényesíteni kell a visszacsatolás lehetıségét.
Hidasnémeti önkormányzatánál helyi jogszabály (határozat, rendelet) elindítását vagy módosítását
bármely helyi lakos, vállalkozás vagy szervezet is kezdeményezheti. Írásos javaslatával a polgármesterhez és jegyzıhöz kell fordulnia. A jegyzı a hivatalos úton terjeszti testület elé
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestületének éves munkaterve van. A munkaterv tartalmát az
elızı évek gyakorlata szerint a jegyzı állítja össze és terjeszti elfogadásra a képviselıtestület elé. A
képviselıtestület tárgyév január hónapjában tárgyalja meg a tárgyévi munkatervet, javaslatot tehetnek
annak kiegészítésére, módosítására. A javaslatokat a jegyzı terjeszti elı a képviselıtestület ülésére.
Kötelezı témája a munkatervnek a MÁK felé a költségvetés, illetve a zárszámadás elfogadása.
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Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestületének rendes éves szünete július-augusztusban van. Az
ülések idıpontjai nincsenek konkrétan meghatározva, mind a rendes, mind a rendkívüli testületi üléseket a jegyzı hívja össze.
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestületének rendes és rendkívüli üléseit a jegyzı hívja össze,
rendszerint telefonos értesítésen keresztül. A képviselıtestület tagjai rugalmasak, akár egy napon belül
is össze lehet hívni a testületi ülést. Ügyrendi bizottság munkájára ezért nincs is szüksége a testületnek.
A (rendkívüli) testületi ülések néhány óráig tartanak, idıtartamuk módosítására nincs szükség.
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestülete üléseinek jegyzıkönyvei a központi TERKA rendszerben, döntései a KÖZADAT rendszerben találhatók elektronikusan. A dokumentumok papíralapon megtekinthetık az állampolgárok, civil szervezetek és vállalkozások számára. Korábban a könyvtárban,
jelenleg az önkormányzati hivatalban tekinthetık meg a jegyzıkönyvek és az egyéb dokumentumok.
Állampolgári igény a betekintésre nincs.
Hidasnémeti önkormányzata képviselıtestülete üléseinek jegyzıkönyvei és döntései, illetve testület
éves munkájáról szóló beszámoló rövidítve megjelenik a helyi sajtóban (Hidasi Hírnök). Korábban kábeltévé képújságában is közzé tették ezeket az információkat, ez azonban megszőnt. A lakosság szélesebb körét érintı döntésekrıl szórólapokon értesítik az állampolgárokat, minden háztartásba kézbesítik.
A nyilvánosságra kerülı dokumentumokról, tartalmakról a jegyzı dönt.
Hidasnémetin az állampolgári aktivitás kismérető, de a nyilvánosság alkalmainak és a visszacsatolás
lehetıségeinek több színterét is nyújtja az önkormányzat. Egy települési képviselı (közösségfejlesztı
és a mővelıdési ház vezetıje is egyben) rendszeresen szervez közösségfejlesztı rendezvények keretében civil fórumokat, amelyeken a résztvevı állampolgárok véleményét összesíti, arról írásos összefoglalót készít. Nyilvános rendezvények közé tartozik még az évente egyszer megrendezett falunap is.
Kérdıíves felmérések rendszeresen történnek jellemzıen az alábbi témákban: falunap szervezése,
szemétszállítás rendje, elégedettség az intézményekkel, hidasnémeti díjkiosztás (júniusi díjátadás).
Ezeket az információkat a közösségfejlesztı képviselıasszony összesíti és átadja a jegyzınek testületi
ülés elıterjesztésének elıkészítésére.
A nyilvánosság visszacsatolásához kapcsolódó döntési folyamat nincs külön szabályozva. A normál
képviselıi (vagy állampolgári) elıterjesztés eljárásrendje vonatkozik a nyilvánosság visszacsatolására
is.
A nyilvánosság szereplıi nem rétegezettek. Lényegében egy személyhez kacsolódnak: egy települési
képviselı (közösségfejlesztı és a mővelıdési ház vezetıje is egyben) aktivitásához. A lakosság érdeklıdése a közügyek iránt gyenge, az egyházak (római katolikus, református) szerepvállalása sem jellemzı.
A dokumentumok papíralapon megtekinthetık az állampolgárok, civil szervezetek és vállalkozások
számára. Korábban a könyvtárban, jelenleg az önkormányzati hivatalban tekinthetık meg a jegyzıkönyvek és az egyéb dokumentumok. Állampolgári igény a betekintésre nincs.
Az államigazgatási hivatal a testület döntéseinek törvényességi ellenırzését végzi. A dokumentumokat
elektronikus úton adja át az önkormányzati hivatal az államigazgatási hivatalnak, ahonnan az észrevételek, módosítási javaslatok is elektronikusan éreznek meg.
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Hidasnémeti önkormányzata rendeletalkotási, illetve egyéb szabályozási folyamataiban a képviselı
testület tagjai számára nincsenek elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok.
Igény van rá, a pályázat céljai között szerepel.
9. A hivatal szervezeti egységei közötti együttmőködés
9.1. A hivatal szervezeti egységei közötti információáramlás
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti információáramlás
(egyeztetések egy-egy ügyben, tájékoztatás az ügyintézés elırehaladásáról, egyedi problémák megbeszélése) nincs külön szabályozva
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti információáramlás
(egyeztetések egy-egy ügyben, tájékoztatás az ügyintézés elırehaladásáról, egyedi problémák megbeszélése) tipikus esetei a következık: az önkormányzat (hivatal) és az önkormányzat által fenntartott és
egyéb partnerségbıl fakadó kötelezettségek (pl. társközséggel együttes iskolafenntartás) éves költségvetésének tervdokumentumai, illetve a szociális igénylésekkel kapcsolatos határozatok elıkészítése.
Ezekkel az ügyviteli tevékenységekkel kapcsolatos dokumentáció áramlás jelenleg esetileg, írásos alapon történik, de igény van az IKT támogatottságra (pl. e-mail, elektronikus őrlapok stb.).Hidasnémeti
önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti információáramlás gyorsítását
IKT eszközökkel tervezik gyorsítani.
A vezetık részérıl erıs az igény a rendszeres értekezletek megtartására.
9.2. A hivatal szervezeti egységei közötti koordináció
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordinációnak van hivatalon belüli írásos, elfogadott eljárásrendje.
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció
az ügyintézık között jellemzıen szóban történik, a munkatársak önállóan kezdeményezik. Az informális
egyeztetések jellemzı területe a közcélú munkavégzés szervezése, pályázaton való részvétel, temetés
támogatása, pénzügyek, szociális segély igénylése, amely ügy intézése során a szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézı az adóügyekkel foglalkozó ügyintézı segítségét kéri az ügyfél vagyonnyilatkozatának
betekintéséhez, illetve a gépjármő nyilvántartásba.
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában az ügyintézık közül senki sem kezdeményes a
másikkal informális kapcsolatot. Minden ügyintézı csak a saját munkájával foglalkozik.
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció
statisztika (vagy más típusú) elemzése nem történik. Mivel Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri
hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció statisztika (vagy más típusú) elemzése nincs,
ezért ezzel kapcsolatos ügyfél-megelégedettég nem mérhetı. Mivel Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció statisztika (vagy más típusú)
elemzése nincs, ezért ezzel kapcsolatos döntések sincsenek.
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Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció
módosítására van igény. A hivatal vezetıje és a polgármester elkötelezett a koordináció formálissá
tételére.
10. Az önkormányzati intézmények
10.1.

Az önkormányzati intézmények felügyelete

Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıi készítik elı az intézmény szmsz-ét és
az intézmények szakmai programját.
Testületi ülés napirendjéhez az intézmények vezetıi is nyújthatnak be témát (a jegyzı elıterjesztésén
keresztül), pl. az intézmény szakmai programjának módosítása, az alapító okirat (szmsz) módosítására
tett javaslat).
Az intézmény vezetıje továbbítja a dokumentumokat a jegyzıhöz, aki önállóan a jogszabályok és határidık szempontjából ellenırzi, majd elıterjesztésre készíti a képviselı testület ülésére. Az intézmények
szakmai programjához kapcsolódnak egyéb tervdokumentumok.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények tervezési programjaihoz esetenként kapcsolódnak egyéb dokumentumok (felmérés, elemzés), amelyeket a képviselı testület megbízás alapján
külsı céggel készíttetnek el. Jelenleg nincs elektronikus adathordozója önkormányzati intézmények
szmsz-ének, tervezési programjainak
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények szmsz-ének, tervezési programjainak képviselıtestület általi elfogadása általában egy ülés alatt megtörténik. A dokumentumok elıterjesztését
szükség szerint akár több hónapos tervezıi és szakértıi munka elızheti meg. A szakértıi jelentések és
egyeztetések jellemzıen az oktatást érintik, ahol kötelezı a szakmai egyeztetés.
A dokumentumok elızetes átvilágítása érinti a folyamatok megfelelı definiálását, a korábbi módosítások
beépítését, a határidık megtartását. Az intézmény szmsz-t rendeletben fogadja el a képviselıtestület,
amely a kihirdetését követı 1. munkanapon hatályba lép.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények szmsz-ének, tervezési programjainak módosítását az intézmény vezetıje kezdeményezheti a jegyzın keresztül a képviselıtestület felé. Erre azonban még nem volt példa.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıi szakmai kompetenciájához tartozik az
intézmény szakmai programjának összeállítása, döntési joga van az intézmény munkatársai bér és
járulékokat érintı költségvetésének összeállításában, felelıssége a szakmai terv és (a dologi költségvetéssel kiegészített) intézményi költségvetési terv betartásában. Az intézményvezetık kinevezése, munkájuk értékelése a polgármester és képviselıtestület feladata, az intézmények dolgozóinak munkájának
felügyelete és értékelése az intézményvezetı feladata.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézményeket érintı döntések, ellenırzések közé tartozik
a mőködési engedély kiadó hatóság rendszeres külsı ellenırzése, a szakmailag kompetens módszertani szervezet ellenırzése, az Ász ellenırzése, a kistérségi társulás – mint fenntartó – ellenırzése.
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Az ellenırzések alapján az intézményvezetıvel közösen a jegyzı intézkedési tervet készít, amelyet a
jegyzı elfogadásra (határozat) a testület elé terjeszt. A testületi határozatban elfogadott intézkedési
tervet eljuttatják a MÁK-hoz.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények és az önkormányzati hivatal közötti koordináció szolgáltatóvá tételének elektronikus megoldásai jelenleg nincsenek. Az iskolával e-mail-en keresztül
tart kapcsolatot az önkormányzat, iskolában van sulinet, a mővelıdési házban köznet (közháló), mőködik e-magyarország pont is.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények és az önkormányzati hivatal közötti egyéb
koordinációra nincs igény és a meglévı módosítására sem.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıi és dolgozói rendszeresen vesznek
részt továbbképzéseken. Szociális területen a szakmai továbbképzés kredit pontot jelent a dolgozónak,
aki külön szakmai nyilvántartásba kerül. Az intézményvezetıknek kötelezı szakvizsgázniuk, az önkormányzati hivatal dolgozó az államigazgatási hivataltól kapják meg az éves továbbképzési tervet.
A jegyzı tervezi meg az éves képzési tervet – a testület határozatban jóváhagyja – a munkatársak pedig tudomásul véve a döntést, részt vesznek a képzéseken.
Hidasnémeti területén mőködı intézmények:
• Iskola, fenntartója 5 önkormányzat
• Körjegyzıség fenntartója 2 önkormányzat
• Szenvedélybetegek intézménye fenntartója 23 önkormányzat
• Védınıi szolgálat fenntartója 3 önkormányzat
• Orvosi ügyelet fenntartója 13 önkormányzat
• Szociális társulás fenntartója 7 önkormányzat
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények:
• Családsegítı tanácsadó szolgálat
• Gyermekjóléti tanácsadó szolgálat
Az intézmények együttmőködését társulási tanács, illetve a többcélú kistérségi társulás tanácsa szabályozza. Ez általában formális szinten marad meg, mert a napi kérdésekben testületi döntések születnek.
10.2.

Az önkormányzati intézmények információáramlása

Hidasnémeti önkormányzata által felügyelt intézményekkel a rendszeres információ áramlás legjelentısebb tárgya az intézmények éves költségvetésének megtervezése és elfogadása. Az önkormányzat
rendesen bázisalapú ciklusterv alapján készíti költségvetését, ennek megfelelıen az önkormányzata
által felügyelt intézmények is hasonló módon terveznek.
A költségvetés tervezésének általános folyamata a következı:
• önkormányzata által felügyelt intézmények vezetıi saját hatáskörben elkészítik az intézmények
éves költségvetésének tervét, amely általában az intézmények munkavállalóinak bér és járulék költségeit tartalmazza, illetve az állami normatíva felhasználását
• az intézmények vezetıi az intézmények éves költségvetésének tervét az önkormányzat költségvetésének tervezése elıtti idıszakban (általában tárgyév január hónapja) bemutatják a jegyzınek
• a jegyzıvel történı egyeztetés az intézmény saját hatáskörben tervezett bér és járulékok költségtervén túl érinti az intézmény dologi költségvetését, amelynek tervét azonban a jegyzı készíti elı
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•
•
•
•
•

az intézményvezetı és jegyzı egyeztetése során elkészült intézményi költségvetés tervét a jegyzı
terjeszti a rendes éves költségvetési terv részeként a testület elı, amely módosíthatja, illetve elfogadhatja önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabályban
az intézmények szakmai programját (pl. az iskola pedagógia programját, illetve annak indokolt módosítását) az intézmény vezetıje készíti el, és nyújtja be a jegyzıhöz, aki a testület elé terjeszti, a
testület pedig önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja el
az intézmények alapító okiratát, szmsz-ét a (egyeztetve az intézmény vezetıjével)jegyzı állítja
össze és terjeszti a testület elé, amely önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja
el
az intézmények nyilvános szakmai rendezvényeikrıl, programjaikról szóban tájékoztatják a polgármestert, a jegyzı felé írásban részvételre kérı meghívó érkezik
a polgármesteri hivatal szmsz-t (annak módosítását) a jegyzı állítja össze és terjeszti a testület el,
amely önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabályban fogadja el

A polgármesteri hivatal és az önkormányzat által felügyelt intézmények közötti információáramlásnak
külön kijelölt felelıse egyik oldalról sincs. Napi kapcsolat személyes, telefonon zajlik.
A polgármesteri hivatal és az önkormányzat által felügyelt intézmények közötti szakmai információ nagyobb részét a költségvetés tervezés döntés-elıkészítéséhez szükséges dokumentumok alkotják. Ezeken túl jelentısebb információt az intézmény belsı ellenırzési tervének elıkészítése igényli.
Az intézmények vezetıi részt vesznek az intézmény belsı ellenırzési tervének elıkészítésében. A belsı ellenırzési tervet (illetve annak tartalmát) a jegyzı terjeszti elı, a testület fogadja el önkormányzati
rendelet szintő helyi jogszabály formájában a tárgyévet megelızı év november 15. napjáig.
A belsı ellenırzési csoportjának munkatársai által végzett belsı ellenırzésrıl szóló jelentést a jegyzı
fogadja be. Amennyiben a belsı ellenırzést végzı szakértık módosítási javaslatot, észrevételt tesznek,
a jegyzı intézkedési tervet készít, amely megvalósítása kötelezı érvényő az intézmény vezetıjére nézve.
Az intézmény belsı ellenırzésének jelentését az éves zárszámadással együtt (tárgyév május vége) a
jegyzı terjeszti a testület elé, amely a zárszámadással együtt önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabály formájában. A testületi elfogadás idıpontjáig a belsı ellenırzésben megfogalmazott észrevételek, ajánlások alapján a jegyzı saját hatáskörben tesz intézkedéseket.
Egyéb területek, amelyekrıl az intézményvezetık tájékoztatás adnak vagy kérnek: rendkívüli kiadások,
pályázatok.
Az intézmények vezetıi számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok
jelenleg nem állnak rendelkezésre. Azonban mind a hivatal vezetıje, mint az intézmény vezetıje igényi,
és a pályázat során megvalósítandó.
10.3.

Az önkormányzati intézmények mőködése és szervezete

Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott közintézmények szakmai eredményeirıl az intézményvezetı készít éves beszámolót írásban, amelyet a jegyzıszóban terjeszt a képviselıtestület elé, amely
határozatban elfogadja. A közintézmények vezetıi negyedéves pénzügyi jelentést készítenek a célelıirányzat felhasználásáról, havi jelentést a tartozásállomány alakulásáról. A beszámolókat a jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, amelyek csak tájékoztató információt jelentenek, elfogadni vagy határozatot hozni róla nem kell.
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A közös fenntartású intézmények költségvetésérıl a társult önkormányzatok közösen döntenek, a közintézmények vezetıi szakmai kérdésekben Hidasnémeti önkormányzati hivatalának számolnak be.
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott közintézmények mőködésének hiányosságai csak forráshiányból fakadnak. Ezt pályázati források felhasználásával lehet csökkenteni.
11. Mérések
Hidasnémeti önkormányzata hivatalának és a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok még nincsenek kidolgozva, ezért a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a pályázatkezelési ügymenet ügyintézıjének számára (sincs) kidolgozva eredménymérésre alapozott motivációs rendszer.
12. Projektmenedzsment a hivatalban
Hidasnémeti önkormányzati hivatalának vezetıi és az új dolgozói körében már van érdeklıdés a projektszemlélet iránt, a régebbi dolgozóknál nincs, de a munkavállalók önállósága megvan.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pályázatkezelés területén indult meg a projektszemlélet bevezetése.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a projektszemlélet bevezetése az idısebb korosztály idegenkedését váltja ki.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a projektszemlélet bevezetését korábbi képzések támogatták:
HEFOP keretén belül pályázatírói képzés, kistérségi szinten projektmenedzsment képzés.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a projektmenedzsmentet nem támogatja IT eszköz, és projektmenedzsment szoftvert sem használnak a munkatársak Igény megvan rá.
13. A szakpolitikák
Hidasnémeti önkormányzatánál szakpolitikák önállóan nincsenek definiálva. A többcélú társulás munkaszervezetében dolgoznak szakreferensek. Hidasnémeti önkormányzatánál szakpolitikák önállóan
nincsenek definiálva, ezért erıforrásigények önállóan nem jelennek meg a költségvetésben, és stratégiai tervezés sincs ezeken a területeken.
Hidasnémeti önkormányzata az önállóan nem definiált szakpolitikák tervezéséhez külsı szakértıt nem
vesz igénybe. Emberi erıforrásaikat a hivatal és részben az intézmény adja. Az intézmény vezetıje
dönt a munkatársak felvételérıl, és a szükséges képzésekrıl – amelyekre a részvételt a munkatárs is
kezdeményezheti. A képzések költségének 50-100 %-át egyedi döntések alapján támogatja a képviselıtestület.
A pénzügyi teljesítések értékelése a gazdasági ellenırzési folyamatába van beépítve. A szakmai teljesítések értékelése a szakmai szervezetek ellenırzési folyamatába van beépítve
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14. Gazdálkodási felelısségvállalás
Hidasnémeti önkormányzati hivatala rendelkezik gazdálkodási szabályzattal, számviteli politikai és leltározási szabályzat is.
15. Stratégiai tervezés a költségvetés tervezésében
Az intézmények igényei, a könyvelı jelentései alapján a költségvetés tervét a pénzügyi munkatárs közremőködésével a jegyzı terjeszti elı a testületnek. A beterjesztésnek (figyelemmel a központi költségevetés elfogadásának idıpontjával) tárgyév február 15.-éig meg kell történnie, a testületnek rendelettel
kell elfogadni 30 napon belül. A költségvetés tervének elkészítésében korábban elıfordulhatott a belsı
határidı csúszása, amelynek oka a megfelelı létszámú pénzügyi elıadó munkatárs hiánya, illetve az
ebbıl fakadó feladat-torlódások.
Hidasnémeti önkormányzatának választott tisztségviselıi és a polgármesteri hivatal vezetıi jelenleg
nem ismerik a stratégiai tervezés módszertanát. Igény van rá, a pályázat keretében képzés során megvalósítandó.
Bár Hidasnémeti önkormányzatánál a stratégiai tervezés a kapcsolódó szakmai ismeretek jelenlegi
hiánya miatt nem terjed el, a beruházásoknál, fejlesztéseknél viszont jelentkezik a stratégiai tervezés,
annak kiterjesztése iránti elkötelezettséget érezni lehet a vezetıknél.
A stratégiai tervezés bevezetésének elınyeit látják Hidasnémeti önkormányzatánál, de akadálynak
érzik, hogy felsıbb szinten (szakigazgatás) sincs még stratégiai tervezés bevezetve.
16. A költségvetéshez tartozó folyamatok
16.1.

A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata

Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének elkészítéséért a jegyzı felel, aki a tervezési munkában a
hivatalon belül a pénzügyi elıadó munkájára támaszkodik. Az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben elkészítik az intézmény(ek) intézményi költségvetési terét,
amely az intézményben dolgozó közalkalmazottak bér és járulékainak tervezésébıl áll. Az intézmények
dologi kiadásainak tervezését a jegyzı végzi el. Az intézmények költségvetés tervezetét az intézmény
vezetıje nyújtja be a jegyzınek.
A döntés-elıkészítés folyamatát meghatározza a központi költségvetés elfogadásának idıpontja, hiszen
az tartalmazza a normatív támogatás elemeit.
A jegyzı állítja össze az önkormányzat éves költségvetésének végleges tervét, amelyet a képviselıtestület elé terjeszt. A képviselıtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben
dönt. A költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok.
Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselıtestület elı történı beterjesztése a tárgyév február15.-i megtörténik, a terv megvitatása és elfogadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörténik
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének elkészítéséhez és elfogadásához döntés-támogatási
eszközök a könyvvizsgálói szabályzatban találhatók.
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Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a testület nyilvános ülésén történi, amelyen bármely állampolgár, akár társadalmi szervezet képviseletében is részt
vehet. Azonban ezt a lehetıséget nem használják k az állampolgárok, érdeklıdés nem tapasztalható. A
költségvetés tervdokumentumai nem nyilvánosak, de az elızı év sarokszámai megjelennek a település
folyóiratában a Hidasi Hírnökben.
Az intézmények vezetıi készítik el az intézmény éves költségvetés tervezetét, amelyben az intézmény
közalkalmazottainak bér- és járulékai szerepelnek
Az intézmények vezetıi számára betekinthetı a döntés-elıkészítı dokumentáció, de nem kapják meg
automatikusan, csak a saját intézményükét ismerik. Nincs alapos IKT támogatottság sem. Csak excel
Az intézmények vezetıi számára betekinthetı a döntés-elıkészítı dokumentáció, nincs alapos IKT
támogatottság sem.
16.2.

A költségvetés végrehajtásának ellenırzés

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés belsı ellenırzési terv alapján készül, folyamatba építetten évközben. Fıkönyvi kivonatot készít a pénzügyi elıadó és a jegyzı ellenırzi.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez kapcsolódó döntési folyamatokhoz kapcsolódóan nincs külön dokumentum, a belsı ellenırzési terv alapján
történik. Fıkönyvi kivonatot készít a pénzügyi elıadó és a jegyzı ellenırzi.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez döntéstámogatási eszközök jelenleg nem kapcsolódnak.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnél jelenleg
a stratégiai tervezés módszertana nincs jelen
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek folyamatában nem szerepelnek az intézménynek vezetıi.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek jelenleg
nincs nyilvánossága. Az ellenırzést elfogadó testületi ülés jegyzıkönyvét ugyanakkor fel lehet tenni az
önkormányzat honlapjára.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben hivatal
vezetıi számára nem állnak rendelkezésre elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok. Az igény
meg van rá, a pályázat során megvalósítandó.
17. Közbeszerzés
17.1.

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása

Hidasnémeti önkormányzatának közbeszerzési koncepcióit a jegyzı és a polgármester egyezteti. Az
önkormányzat rendelkezik közbeszerzési szabályzattal. A közbeszerzések alacsony száma miatt a
testület alkalmi közbeszerzési bizottságot jelöl, és a közbeszerzési eljárás lefolytatását kiadják szakértıi
cégnek. A közbeszerzésrıl a képviselıtestület dönt.
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A közbeszerzés célját és tartalmát a jegyzı és a polgármester egyezteti. Külsı szakértı céggel elkészttetik a közbeszerzés ajánlattételi és ahhoz kapcsolódó mőszaki dokumentációját. A jegyzı a szakmai
anyagokat átadja a képviselıtestület ad hoc közbeszerzési bizottságának. A közbeszerzési bizottság
jóváhagyja a közbeszerzési dokumentumokat, a polgármester szignálja és a jegyzı kiküldi a közbeszerzési ajánlatkéréseket.
A beérkezett ajánlatokat a jegyzı átadja a képviselıtestület ad hoc közbeszerzési bizottságának, amely
javaslatot tesz a nyertes ajánlattevırıl a képviselıtestületnek. A képviselıtestület határozatban dönt a
közbeszerzés nyertesérıl. A határozat melléklete a közbeszerzési bizottság ülésének jegyzıkönyve.
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg közbeszerzési szabályzat áll
rendelkezésre, mint döntés-támogató eszközök. A döntés-támogatáshoz külsı szakértı céget vesz
igénybe az önkormányzat, amelynek részérıl a polgármester és a jegyzı vesz részt az egyeztetésben
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem kapcsolódik stratégiai
tervezés, a közbeszerzése éves alacsony száma nem indokolja,
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításában az intézmény vezetıje az intézményt érintı beruházás során (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal élhet,
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így
felelıse sem. De tervezik. A pályázat során megvalósítandó cél.
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nincsenek.
17.2.

A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat

Hidasnémeti önkormányzatánál a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetésével kapcsolatban
elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nincsenek.
18. Nyilvánosság fejlesztése
18.1.

Szervezeti megoldások

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásához nem kapcsolódnak külön döntés-elkészítési folyamatok. Rendesen a polgármester és a jegyzı egyeztet a kapcsolódó kérdésekben.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásáért és a döntések nyilvánossá tételéért a jegyzı a felelıs. Külön szabályozásban, munkaköri leírásban még nem jelenik meg. A képviselıtestület üléseinek jegyzıkönyvei, az önkormányzat határozatai és rendeletei, a
szociális feladatok egy része papíralapon hozzáférhetık a nyilvánosság számára a hivatalban.
A jegyzı utasítására a hivatal ügykezelı munkatársa az önkormányzat épületének hirdetıtáblán
kifüggeszti az aktuális dokumentumokat. Az önkormányzati jogszabályokat a helyi kábeltévé képújsága
is közli.
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Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételéhez jelenleg a hivatali hirdetıtáblát, régebben a kábeltévé képújságát használják. Igény van elektronikus támogatottságra, pl. honlap
tartalommenedzsment, ami a pályázat céljai között szerepel és megvalósítandó.
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.
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. Változtatás nem szükséges.
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételének jelenleg nincs IKT támogatottsága. Azonban a honlap tartalomfejlesztése iránt igény van, ez a pályázat során megvalósítandó.
18.2.

Kapcsolatszervezés

Hidasnémeti önkormányzata részérıl a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat a polgármester és a
jegyzı végzi el. 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. Egyes pályázatokhoz azonban feltétel, egy elkészült alapján ki lehet terjeszteni települési szintre.
Hidasnémeti önkormányzatánál jelenleg nincs rendszeres a sajtófigyelés és -elemzés, panaszkezelés.
Panaszok esetileg érkeznek a hivatalba. Az erıforrás feltételek a személyes panasztételre és panaszkezelésre megvannak.
18.3.

Partnerség

Hidasnémeti önkormányzata 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.
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