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A pályázat fejlesztési részterületeinek koherencia-táblája 
 
 

A pályázat fejlesztési részterületeinek koherencia-táblája 
1. részterület 2. részterület 3. részterület   

a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k a b c d 
a 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
f 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
g 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
h 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
i 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 
k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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l 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
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d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

 
 
 
 



 
 
Fejlesztési részterület 1.a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerősítése a stratégiai menedzsment erısítése érdekében; 

Ebben szerepel a pályázatban vállalt fejlesztési részterület pályázati útmutató szerinti megnevezése. 

 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal és az intézmények döntéshozói számára a stratégiai menedzsment módszertana, és az indokol-
tan kapcsolódó informatikai alkalmazások és eszközök használatának készségszintő elsajátításával kialakul és megerısö-
dik a szervezet irányításának korszerő eljárásrendje. Csökken a döntési pontok száma, döntési folyamatok idıben felgyor-
sulnak, döntési szintek meghatározásában érvényesül a szervezeti szubszidiaritás elve, amelyet a hivatali szmsz-ben, 
munkaköri leírásokban, önkormányzati szintő jogszabályokban rögzítenek. 
Ebben szerepel a pályázatban vállalt fejlesztési részterület pályázat projektterve szerinti leírása. 
 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.a) döntési pontok csökkenésének aránya a döntéshozatal-
ban 
Ebben szerepelnek a pályázatban vállalt fejlesztési részterület 
pályázat projektterve szerinti vállalt indikátorainak megneve-
zései 
 

% 

Ebben szerepelnek 
a pályázatban vál-
lalt fejlesztési rész-
terület pályázat 
projektterve szerinti 
vállalt indikátorai-
nak mértékegységei 
(% vagy db, vagy 
fı) 

100 
Ebben szerepel-
nek a pályázat-
ban vállalt fejlesz-
tési részterület 
pályázat projekt-
terve szerinti 
vállalt indikátorai-
nak kiinduló mér-
téke (2009-es 
állapot) 

90 
Ebben szere-
pelnek a pályá-
zatban vállalt 
fejlesztési rész-
terület pályázat 
projektterve 
szerinti vállalt 
indikátorainak 
2009-re vállalt 
mértéke 

80  
Ebben szere-
pelnek a pályá-
zatban vállalt 
fejlesztési rész-
terület pályázat 
projektterve 
szerinti vállalt 
indikátorainak 
2010-re vállalt 
mértéke 

0 
Ebben szere-
pelnek a pá-
lyázatban 
vállalt fejlesz-
tési részterü-
let pályázat 
projektterve 
szerinti vállalt 
indikátorainak 
2011-re vál-
lalt mértéke 
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1.a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerősítése a stratégiai menedzsment erısítése érdekében; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés 
Eredmények: csökken a döntési pontok száma, döntési folyamatok felgyorsulnak 
Ebben szerepelnek a pályázatban vállalt fejlesztési részterület megvalósításának röviden megfogalmazott módszerei és elvárt eredményei 
 
 
 
A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek: azon tevékenységeknek rendszerbe ágyazott meghatározásai és leírása, amelye-

ket az elvárt eredmények és vállalt indikátorok megvalósítása és elérése érdekében el kell végezni (voltaképpen a pályázati projekt rész- vagy alprojektjei) 
A célok a fejlesztési részterület eredményei eléréséhez szükséges, rendelkezésre álló állapotok, tevékenységek, eszközök 

Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok amelyeket a pályázat projektje során, illetve a vállalt indikátorok során el kell végezni a projekt megvalósí-
tójának (önkormányzat, beszállító vállalkozó. 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei a feladatok önálló részekre bontása, olyan munkafolyamatok, amelyekkel a 
pályázatban vállalt részterületek megvalósítását el lehet végezni. Egy önálló eszköz többfajta cél és többfajta részterület megvalósítására alkalmas egység. 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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Fejlesztési részterület 1.a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerősítése a stratégiai menedzsment erısítése érdekében; 

 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal és az intézmények döntéshozói számára a stratégiai menedzsment módszertana, és az indokol-
tan kapcsolódó informatikai alkalmazások és eszközök használatának készségszintő elsajátításával kialakul és megerısö-
dik a szervezet irányításának korszerő eljárásrendje. Csökken a döntési pontok száma, döntési folyamatok idıben felgyor-
sulnak, döntési szintek meghatározásában érvényesül a szervezeti szubszidiaritás elve, amelyet a hivatali szmsz-ben, 
munkaköri leírásokban, önkormányzati szintő jogszabályokban rögzítenek. 
 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.a) döntési pontok csökkenésének aránya a döntéshozatal-
ban 

% 100 90 80 0 

1.a) módosított munkaköri leírások száma db 0 5 0 0 
 
1.a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerősítése a stratégiai menedzsment erısítése érdekében; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés 
Eredmények: csökken a döntési pontok száma, döntési folyamatok felgyorsulnak 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) tartozó döntési 
pontok beazonosítása az 
eljárásrendek alapján 
 

Szervezeti egységek (ügytí-
pushoz) tartozó döntési 
pontok beazonosítása a 
hivatal szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) tartozó 
döntési pontok be-
azonosítása az mun-
kaköri leírások alap-
ján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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Fejlesztési részterület 1.b) a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idı csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítı 

mutató javítása érdekében; 
 

 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítésének, az ügyintézés folyamatának korszerősítése történik a vezetık igényei, a 
munkatársak véleménye, illetve a felhasználók (állampolgárok, kkv-k) visszajelzései alapján. Figyelembe véve az EU és a 
hazai e-közigazgatással foglalkozó magas szintő tervdokumentumokat, megtörténik a szolgáltató önkormányzat kialakítá-
sához szükséges elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása. Közvetlen kapcsolat épül ki a hivatal minél több ügyintézı-
je között (intraneten csoportmunka bevezetésével) (az 1.e) és az 1.f) részterületek eredményeivel összhangban), idı-
pontfoglalással csökken az ügyfelek várakozási ideje, rugalmas ebédidı és összehangolt szabadságolások által - vezetıi 
kompetencia erısítés során – folyamatosan ügyfélbaráttá válik az ügyintézık rendelkezésre állása 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.b) egy ügyindításra jutó átlagos várakozási idı mértékének 
csökkenése 

% 100 85 65 0 

1.b) intraneten egymással kapcsolatban álló ügyintézık ará-
nya 

% 0 50 75 100 

 
2.b) a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idı csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítı mutató javítása érdekében; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés 
Eredmények: elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása, ügyfélbarát ügyintézés 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Egy ügyindításra jutó átlagos várakozási idı mértékének csökkenése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása  Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 

kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

Informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az intraneten egymással kapcsolatban álló ügyintézık arányának növelése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 1. c. Az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásnak javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal szmsz-e és a dolgozók munkaköri leírásainak indokolt módosítása során, alkalmazva az e-
közigazgatás ajánlásait, illetve az informatikai alkalmazásokat (pl. csoportmunka) magas fokon összehangolttá válnak a 
hivatali front office, ügyintézés ügyfélszolgálat folyamatai. Az 1.b) részterület teljesülésével összhangban az ügyfélszolgá-
lat fejlesztése minél több ügyleírás rövid, érthetı közzététele (pl. önkormányzati honlapon), illetve hozzáférhetıvé tétele 
(brosúrák, kifüggesztett  tájékoztató útmutatók) 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.c) elektronikusan hozzáférhetı ügyleírások aránya % 0 40 80 100 

1.c) intraneten egymással kapcsolatban álló ügyintézık ará-
nya 

% 0 50 75 100 

 
c) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása); 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés 
Eredmények: gyorsabb, pontosabb ügyintézés 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az elektronikusan hozzáférhetı ügyleírások arányának növelése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Ügyleírások egységesítése (egységes formai, szerkezeti szempontok alapján)  Az egységesített elektronikus ügyleírások elhelyezése az önkormányzat hon-

lapján 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
egységes formai és tartalmi 
szempontok szabályzatá-
nak elkészítése, elfogadá-
sa (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

egységes formai és tartalmi 
szempontok szabályzatok 
alapján az ügyleírások elké-
szítése, elfogadása, frissíté-
se 
 

honlap szerkezeti 
funkcionális korszerő-
sítése 
 

egységes formai és 
tartalmi szempontok 
szabályzatok alapján 
készült ügyleírások 
elektronikus változa-
tainak frissítése az 
önkormányzat hon-
lapján 
 

ügyleírások elektronikus 
változatainak frissítés-
hez kapcsolódó szerve-
zeti feladatok átvezeté-
se a hivatal szmsz-ébe 
az ügyintézıi feladatok 
átvezetése munkaköri 
leírásokba 

ügyleírások elektroni-
kus változatainak 
frissítéshez kapcsoló-
dó ügyintızi faladato-
kat ellátó ügyintézı 
informatikai képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az intraneten egymással kapcsolatban álló ügyintézık arányának növelése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Egy ügyindításra jutó átlagos várakozási idı mértékének csökkenése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása  Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 

kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

Informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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Fejlesztési részterület 1. d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerősítése, átalakítása; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A döntés-elıkészítési folyamatok rövidítése, illetve a döntési pontok számának csökkentése, valamint a nyilvánosság szé-
lesítése érdekében korszerő irányítási rendszereket (PQM), illetve informatikai eszközöket (portál) vezetünk be. Folyama-
tos hivatali deregulációs eljárás megindítása (összhangban az 1.a) részterület eredményeivel). Nyilvánosság véleményé-
nek visszacsatolása a döntési, szabályozási folyamatokba, papíralapú felkészítı anyagok helyett egyre nagyobb arányban 
elektronikus adathordozón állnak a döntés-elıkészítı információk a választott tisztségviselık rendelkezésére (gyorsabb 
felkészülési lehetıség miatt a testületi üléseken, a megszokottnál több napirendi pont megvitatására, több döntés megho-
zatalára nyílik lehetıség.). 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.d) a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendel-
kezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok aránya 

% 0 50 100 100 

1.d) egyszerősített folyamatok aránya % 0 40 80 80 
 
d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerősítése, átalakítása; 
Módszer: a testület alapító okiratának, a szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés 
Eredmények: a döntés-elıkészítés rövidítése, a nyilvánosság szélesítése,  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) tartozó döntési 
pontok beazonosítása az 
eljárásrendek alapján 
 

Szervezeti egységek (ügytí-
pushoz) tartozó döntési 
pontok beazonosítása a 
hivatal szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) tartozó 
döntési pontok be-
azonosítása az mun-
kaköri leírások alap-
ján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  

 



 20 

 
A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
 

 



 21 

 
Fejlesztési részterület 1. e) a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés javítása; 

 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítésének, az ügyintézés folyamatának korszerősítése történik a vezetık igényei, a 
munkatársak véleménye, illetve a felhasználók (állampolgárok, kkv-k) visszajelzései alapján. Figyelembe véve az EU és a 
hazai e-közigazgatással foglalkozó magas szintő tervdokumentumokat, megtörténik a szolgáltató önkormányzat kialakítá-
sához szükséges elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása. Közvetlen kapcsolat épül ki a hivatal minél több ügyintézı-
je között (intraneten csoportmunka bevezetésével) (az 1.b) és az 1.f) részterületek eredményeivel összhangban), idı-
pontfoglalással csökken az ügyfelek várakozási ideje, rugalmas ebédidı és összehangolt szabadságolások által - vezetıi 
kompetencia erısítés során – folyamatosan ügyfélbaráttá válik az ügyintézık rendelkezésre állása 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.e) a vállalt ügymenetekre jutó átlagos munkaidı mértékének 
csökkenése 

% 100 85 65 65 

1.e) intraneten egymással kapcsolatban álló ügyintézık ará-
nya 

% 0 50 75 100 

 
e) a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés javítása; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: eljárások gyorsaságának és egyenszilárdságának erısítése 
 
 



 22 

 
A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az ügytípusokhoz tartozó ügymenetek, eljárások gyorsaságának és egyenszilárdságának elérése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 
kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az intraneten egymással kapcsolatban álló ügyintézık arányának növelése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Egy ügyindításra jutó átlagos várakozási idı mértékének csökkenése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása  Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 

kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

Informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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Fejlesztési részterület 1. f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítésének, az ügyintézés folyamatának korszerősítése történik a vezetık igényei, a 
munkatársak véleménye, illetve a felhasználók (állampolgárok, kkv-k) visszajelzései alapján. Figyelembe véve az EU és a 
hazai e-közigazgatással foglalkozó magas szintő tervdokumentumokat, megtörténik a szolgáltató önkormányzat kialakítá-
sához szükséges elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása. Közvetlen kapcsolat épül ki a hivatal minél több ügyintézı-
je között (intraneten csoportmunka bevezetésével) (az 1.b) és az 1.e) részterületek eredményeivel összhangban), idı-
pontfoglalással csökken az ügyfelek várakozási ideje, rugalmas ebédidı és összehangolt szabadságolások által - vezetıi 
kompetencia erısítés során – folyamatosan ügyfélbaráttá válik az ügyintézık rendelkezésre állása 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.f) módosított munkaköri leírások száma db 0 5 0 0 

1.f) intraneten egymással kapcsolatban álló vezetık aránya % 0 100 0 0 
 
f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: csoportmunka bevezetésével átláthatóbbá válik a szervezeti egységek tevékenysége  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az ügytípusokhoz tartozó ügymenetek, eljárások gyorsaságának és egyenszilárdságának elérése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 
kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az intraneten egymással kapcsolatban álló vezetık és ügyintézık arányának növelése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Egy ügyindításra jutó átlagos várakozási idı mértékének csökkenése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása  Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 

kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

Informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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Fejlesztési részterület 1.g) az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal és intézmények  szmsz-e és a vezetık munkaköri leírásainak indokolt módosítása során (pl. ne-
vesítjük a tervezés és az ellenırzés formális személyi és szervezeti elvárásait), alkalmazva az e-közigazgatás ajánlásait, 
illetve az informatikai alkalmazásokat. (Összehangoltan az 1.a) és az 1.d) részterületek eredményeivel.) Az önkormány-
zati hivatal és az intézmények döntéshozói számára a stratégiai menedzsment módszertana, és az indokoltan kapcsolódó 
informatikai alkalmazások és eszközök használatának készségszintő elsajátításával korszerősödik a szervezet irányításá-
nak eljárásrendje, figyelemmel a szubszidiaritás elvére. Azonos döntési kompetenciájú, azonos döntési területő, azonos 
hatás- és felelısségi körrel rendelkezı vezetık munkaköri leírásának átvilágítása után a beosztások számának és kiter-
jedtségének optimalizációja, illetve indokolt esetben a döntési területek, hatás- és felelısségi körök összevonása történik 
meg. 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.g) módosított, csökkentett döntési-, hatás- és felelısségi 
körök aránya 

% 0 50 75 0 

1.g) módosított munkaköri leírások száma db 0 5 0 0 
 
g) az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés 
Eredmények: beosztások optimalizációja, hatás- és felelısségi körök összevonása  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Az intézmények felügyelet-
éhez tartozó döntési pon-
tok beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján  

Az intézmények felügyelet-
éhez tartozó döntési pontok 
beazonosítása az intéz-
mény alapító okirata alpaján 
 

Az intézmények fel-
ügyeletéhez tartozó 
döntési pontok be-
azonosítása a mun-
kaköri leírások alap-
ján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa az alapító okiratok, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az alapító okiratok, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés, 
ellenırzés) delegálá-
sával felruházott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa az alapító okiratok, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az alapító okiratok, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 1. h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerősítése, 

illetve az intézményektıl érkezı visszacsatolás beépítése a hivatal mőködésébe;   
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A rendszeres információáramlás technikai feltételeit portál fejlesztéssel, tartalmi feltételeit tartalommenedzsment fejleszté-
sével, illetve az önkormányzati hivatal és az intézmények szmsz-e és a dolgozók munkaköri leírásainak indokolt módosítá-
sa során (pl. nevesítjük a kommunikáció formális személyi és szervezeti elvárásait) erısítjük meg. (Összehangoltan az 
1.a) és az 1.g) részterületek megvalósításával). Az interaktív, illetve elektronikus kommunikációval a kiterjed a kapcsolat-
tartás és csökken a döntési folyamatok, döntés elıkészítés ideje, illetve csökken a papíralapon közlekedı információk 
mennyisége. 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.h) az intézmények vezetıi számára elektronikusan rendel-
kezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok aránya 

% 0 50 100 0 

 
1.h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerősítése, illetve az intézményektıl érkezı vissza-
csatolás beépítése a hivatal mőködésébe 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: kiterjed a kapcsolattartás és csökken a döntés elıkészítés ideje 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Az intézmények felügyelet-
éhez tartozó döntési pon-
tok beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján  

Az intézmények felügyelet-
éhez tartozó döntési pontok 
beazonosítása az intéz-
mény alapító okirata alpaján 
 

Az intézmények fel-
ügyeletéhez tartozó 
döntési pontok be-
azonosítása a mun-
kaköri leírások alap-
ján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa az alapító okiratok, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az alapító okiratok, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés, 
ellenırzés) delegálá-
sával felruházott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa az alapító okiratok, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az alapító okiratok, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat (portál) kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges 
szoftver-frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb mőködésére irányuló szervezet átalakítási programok 

kidolgozása; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Költséghatékonyság elemzés, tervdokumentum-szintő szakmai, illetve jogszabály-alkotási javaslatok készülnek a költség-
vetés tervezésére, a hivatali folyamatok átvilágítása és rendszerzése után javaslatok készülnek a pazarló és kevésbé haté-
kony, erıforrásokat (emberi, anyagi, pénzügyi, idı, technikai, szervezeti) indokolatlanul lekötı, felemésztı folyamatelemek 
kiszőrésére, módosítására. (Összehangoltan az 1.g) és az 1.h) részterületek megvalósításával.) Csökken a párhuzamos, 
redundáns információ-áramlás, kommunikáció mennyisége, idıráfordítása. Azonos döntési kompetenciájú, azonos döntési 
területő, azonos hatás- és felelısségi körrel rendelkezı vezetık munkaköri leírásának átvilágítása után a beosztások szá-
mának és kiterjedtségének optimalizációja, illetve indokolt esetben a döntési területek, hatás- és felelısségi körök össze-
vonása történik meg. 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.i) módosított, csökkentett döntési-, hatás- és felelısségi 
körök aránya 

% 0 50 75 0 

 
1.i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb mőködésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: csökken a redundáns információ-áramlás, a kommunikáció idıráfordítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Az intézmények felügyelet-
éhez tartozó döntési pon-
tok beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján  

Az intézmények felügyelet-
éhez tartozó döntési pontok 
beazonosítása az intéz-
mény alapító okirata alapján 
 

Az intézmények fel-
ügyeletéhez tartozó 
döntési pontok be-
azonosítása a mun-
kaköri leírások alap-
ján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa az alapító okiratok, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az alapító okiratok, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés, 
ellenırzés) delegálá-
sával felruházott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa az alapító okiratok, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az alapító okiratok, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat (portál) kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges 
szoftver-frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület j) a hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal és az intézmények döntéshozói számára a stratégiai menedzsment módszertana, és az indokol-
tan kapcsolódó informatikai alkalmazások és eszközök használatának készségszintő elsajátításával kialakul és megerısö-
dik a szervezet irányításának korszerő eljárásrendje. Csökken a döntési pontok száma, döntési folyamatok idıben felgyor-
sulnak, döntési szintek meghatározásában érvényesül a szervezeti szubszidiaritás elve, amelyet a hivatali szmsz-ben, 
munkaköri leírásokban, önkormányzati szintő jogszabályokban rögzítenek. 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.j) rendszeresen mért közszolgáltatások aránya % 0 25 35 0 

 
1.j) a hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés 
Eredmények: mutatók, monitoring eljárások kialakítása, mőködési és szolgáltatási célrendszer kiépítése 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı monitoring eljárások, mutatószámok kialakítása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
mutatószámok kialakítása 

hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
monitoring eljárások kialakítása  

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) és személyek 
(ügyintézık) szintjére le-
bontott kvantitatív és kvali-
tatív mutatók kialakítása  
 

Szervezeti egységek (ügytí-
pushoz) és személyek (ügy-
intézık) szintjére lebontott 
kvantitatív és kvalitatív mu-
tatók átvezetése a hivatal 
szmsz-ébe és a munkaköri 
leírásokba 
 

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) és 
személyek (ügyinté-
zık) szintjére lebon-
tott kvantitatív és 
kvalitatív mutatókkal 
kiegészült hivatali 
szmsz és a munkakö-
ri leírások elfogadása 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások ered-
ményességét mérı 
monitoring eljárások 
kialakítására 
 

A hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások eredmé-
nyességét mérı moni-
toring eljárások kialakí-
tására kidolgozott javas-
latok elfogadása ön-
kormányzati rende-
let/határozat szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. értékelést, 
véleményezés) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét érékelı mőködési és szolgáltatási célrendszer kiépítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
A hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét 
értékelı mőködési célrendszer kiépítése 

A hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét 
értékelı szolgáltatási célrendszer kiépítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) és személyek 
(ügyintézık) szintjére le-
bontott kvantitatív és kvali-
tatív mutatókkal alapján 
értékelı mőködési célrend-
szer kiépítésére javaslat 
kidolgozása 
 

Az értékelı mőködési cél-
rendszer kidolgozott javas-
latok kiépítésére elfogadása 
önkormányzati rende-
let/határozat szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. célrendszer 
megfogalmazása, 
számokérése) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) és 
személyek (ügyinté-
zık) szintjére lebon-
tott kvantitatív és 
kvalitatív mutatókkal 
alapján értékelı szol-
gáltatási célrendszer 
kiépítésére javaslat 
kidolgozása 
 

Az értékelı szolgáltatási 
célrendszer kidolgozott 
javaslatok kiépítésére 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. célrendszer 
megfogalmazása, 
számonkérés) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  
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Fejlesztési részterület 1. k) szervezeti szintő teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal és az intézmények döntéshozói számára a stratégiai menedzsment módszertana, és az indokol-
tan kapcsolódó informatikai alkalmazások és eszközök használatának készségszintő elsajátításával kialakul és megerısö-
dik a szervezet irányításának korszerő eljárásrendje. Csökken a döntési pontok száma, döntési folyamatok idıben felgyor-
sulnak, döntési szintek meghatározásában érvényesül a szervezeti szubszidiaritás elve, amelyet a hivatali szmsz-ben, 
munkaköri leírásokban, önkormányzati szintő jogszabályokban rögzítenek. 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.k) korszerősített teljesítményértékelés alapján jutalmazott 
dolgozók aránya 

% 0 100 0 0 

 
1. k) szervezeti szintő teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, 
Eredmények: jutalmazás rendszerének korszerősítése, átlátható elvárások és motivációk  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A jutalmazás rendszerének korszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
mutatószámok kialakítása 

hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
monitoring eljárások kialakítása  

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) és személyek 
(ügyintézık) szintjére le-
bontott kvantitatív és kvali-
tatív mutatók kialakítása  
 

Szervezeti egységek (ügytí-
pushoz) és személyek (ügy-
intézık) szintjére lebontott 
kvantitatív és kvalitatív mu-
tatók átvezetése a hivatal 
szmsz-ébe és a munkaköri 
leírásokba 
 

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) és 
személyek (ügyinté-
zık) szintjére lebon-
tott kvantitatív és 
kvalitatív mutatókkal 
kiegészült hivatali 
szmsz és a munkakö-
ri leírások elfogadása 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások ered-
ményességét mérı 
monitoring eljárások 
kialakítására 
 

A hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások eredmé-
nyességét mérı moni-
toring eljárások kialakí-
tására kidolgozott javas-
latok elfogadása ön-
kormányzati rende-
let/határozat szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. értékelést, 
véleményezés) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
átlátható elvárások és motivációk 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
mutatószámok kialakítása 

hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
monitoring eljárások kialakítása  

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) és személyek 
(ügyintézık) szintjére le-
bontott kvantitatív és kvali-
tatív mutatók kialakítása  
 

Szervezeti egységek (ügytí-
pushoz) és személyek (ügy-
intézık) szintjére lebontott 
kvantitatív és kvalitatív mu-
tatók átvezetése a hivatal 
szmsz-ébe és a munkaköri 
leírásokba 
 

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) és 
személyek (ügyinté-
zık) szintjére lebon-
tott kvantitatív és 
kvalitatív mutatókkal 
kiegészült hivatali 
szmsz és a munkakö-
ri leírások elfogadása 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások ered-
ményességét mérı 
monitoring eljárások 
kialakítására 
 

A hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások eredmé-
nyességét mérı moni-
toring eljárások kialakí-
tására kidolgozott javas-
latok elfogadása ön-
kormányzati rende-
let/határozat szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. értékelést, 
véleményezés) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı monitoring eljárások, mutatószámok kialakítása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
mutatószámok kialakítása 

hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
monitoring eljárások kialakítása  

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) és személyek 
(ügyintézık) szintjére le-
bontott kvantitatív és kvali-
tatív mutatók kialakítása  
 

Szervezeti egységek (ügytí-
pushoz) és személyek (ügy-
intézık) szintjére lebontott 
kvantitatív és kvalitatív mu-
tatók átvezetése a hivatal 
szmsz-ébe és a munkaköri 
leírásokba 
 

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) és 
személyek (ügyinté-
zık) szintjére lebon-
tott kvantitatív és 
kvalitatív mutatókkal 
kiegészült hivatali 
szmsz és a munkakö-
ri leírások elfogadása 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások ered-
ményességét mérı 
monitoring eljárások 
kialakítására 
 

A hivatal mőködését, 
illetve a nyújtott köz-
szolgáltatások eredmé-
nyességét mérı moni-
toring eljárások kialakí-
tására kidolgozott javas-
latok elfogadása ön-
kormányzati rende-
let/határozat szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. értékelést, 
véleményezés) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét érékelı mőködési és szolgáltatási célrendszer kiépítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
A hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét 
értékelı mőködési célrendszer kiépítése 

A hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét 
értékelı szolgáltatási célrendszer kiépítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Szervezeti egységek (ügy-
típushoz) és személyek 
(ügyintézık) szintjére le-
bontott kvantitatív és kvali-
tatív mutatókkal alapján 
értékelı mőködési célrend-
szer kiépítésére javaslat 
kidolgozása 
 

Az értékelı mőködési cél-
rendszer kidolgozott javas-
latok kiépítésére elfogadása 
önkormányzati rende-
let/határozat szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. célrendszer 
megfogalmazása, 
számokérése) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  

Szervezeti egységek 
(ügytípushoz) és 
személyek (ügyinté-
zık) szintjére lebon-
tott kvantitatív és 
kvalitatív mutatókkal 
alapján értékelı szol-
gáltatási célrendszer 
kiépítésére javaslat 
kidolgozása 
 

Az értékelı szolgáltatási 
célrendszer kidolgozott 
javaslatok kiépítésére 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. célrendszer 
megfogalmazása, 
számonkérés) dele-
gálásával felruházott 
vezetı szakirányú 
képzése  
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Fejlesztési részterület 1. l) a projekt szemlélet megerısítése. 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítésének, az ügyintézés folyamatának korszerősítése történik a vezetık igényei, a 
munkatársak véleménye, illetve a felhasználók (állampolgárok, kkv-k) visszajelzései alapján. Figyelembe véve az EU és a 
hazai e-közigazgatással foglalkozó magas szintő tervdokumentumokat, megtörténik a szolgáltató önkormányzat kialakítá-
sához szükséges elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása. Közvetlen kapcsolat épül ki a hivatal minél több ügyintézı-
je között (intraneten csoportmunka bevezetésével) (az 1.b) és az 1.e) részterületek eredményeivel összhangban), idı-
pontfoglalással csökken az ügyfelek várakozási ideje, rugalmas ebédidı és összehangolt szabadságolások által - vezetıi 
kompetencia erısítés során – folyamatosan ügyfélbaráttá válik az ügyintézık rendelkezésre állása 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

1.l) módosított munkaköri leírások száma db 0 2 0 0 

 
1.l) a projekt szemlélet megerısítése. 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: Projektmenedzsment módszertanának beépítése az szmsz-be, munkaköri leírásokba 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az ügytípusokhoz tartozó ügymenetek, eljárások gyorsaságának és egyenszilárdságának elérése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 
kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Az intraneten egymással kapcsolatban álló vezetık és ügyintézık arányának növelése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Egy ügyindításra jutó átlagos várakozási idı mértékének csökkenése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása  Kapcsolatépítés és koordináció javítása az ügyintézık között, csoportmunka 

kialakítása 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

Informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beillesz-
tése a szervezeti 
egységek (ügyinté-
zık), illetve a vezetık 
között 
 

Koordinációs pontok, 
értekezletek beilleszté-
séhez kapcsolódó szer-
vezeti feladatok átveze-
tése a hivatal szmsz-
ébe az ügyintézıi fel-
adatok átvezetése 
munkaköri leírásokba 

Ügyintézık ösztön-
rendszerébe a sze-
mélyes és az elektro-
nikus alapú kapcso-
latépítés és –
tartásban való ered-
ményes részvétel  
beillesztése 
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Fejlesztési részterület 2.a) pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzat hivatalának szmsz-e, illetve a döntéshozók munkaköri leírásai módosítása a meglévı szabályozási eljá-
rásrend költséghatékonyság elemzés mérési keretrendszerének módszertana alapján. Az e-információszabadság elıírása-
ik megfelelésének elérése. (Összehangoltan az 1.d), az 1.i) és a 2.b) részterületek megvalósításával.) Az érvényben 
lévı ciklusprogram egy befejezett és egy folyamatlévı beruházásának átvilágítása az alábbi módszertanok indokoltan kivá-
lasztott eljárása alapján (best practice célú pilot elvégzése). 
 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.a) átvilágított beruházások száma % 0 2 0 0 

2.a) új felelısségvállalással irányított beruházások aránya  0 0 25 0 
2.a) módosított munkaköri leírások száma db 0 5 0 0 
 
2.a) pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, helyi jogszabályalkotás, képzés 
Eredmények: e-információszabadság elıírásai megfelelésének elérése. 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(pénzügyi és gazdálkodási 
felelısségvállaláshoz és 
stratégiai tervezéshez) 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(pénzügyi és gazdálkodási 
felelısségvállaláshoz és 
stratégiai tervezéshez) tar-
tozó döntési pontok beazo-
nosítása a hivatal szmsz-e 
alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (pénzügyi és 
gazdálkodási felelıs-
ségvállaláshoz és 
stratégiai tervezéshez 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület b) stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása  
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítésének, az ügyintézés folyamatának korszerősítése történik a vezetık igényei, a 
munkatársak véleménye, illetve a felhasználók (állampolgárok, kkv-k) visszajelzései alapján. Figyelembe véve az EU és a 
hazai e-közigazgatással foglalkozó magas szintő tervdokumentumokat, megtörténik a szolgáltató önkormányzat kialakítá-
sához szükséges elektronikus ügyfélfogadó rendszer felállítása. Közvetlen kapcsolat épül ki a hivatal minél több ügyintézı-
je között (intraneten csoportmunka bevezetésével) (az 1.e) és az 1.f) részterületek eredményeivel összhangban), idı-
pontfoglalással csökken az ügyfelek várakozási ideje, rugalmas ebédidı és összehangolt szabadságolások által - vezetıi 
kompetencia erısítés során – folyamatosan ügyfélbaráttá válik az ügyintézık rendelkezésre állása 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.b) módosított munkaköri leírások száma % 0 5 0 0 

2.b) stratégiai tervezés módszertana alkalmazásának aránya a 
költségvetés tervezésében 

% 0 0 60 0 

 
2.b) stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás 
Eredmények: folyamatok szakaszonkénti ellenırzése, minıségirányítás, kockázatkezelési terv  
készítése, vezetık kompetenciabıvítése. 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(stratégiai tervezéshez) 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(stratégiai tervezéshez) 
tartozó döntési pontok be-
azonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (stratégiai terve-
zéshez)) tartozó dön-
tési pontok beazono-
sítása az munkaköri 
leírások alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület c) tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elıkészítése és 

elfogadása között 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Az önkormányzat hivatalának szmsz-e, illetve a döntéshozók és a szakterületen dolgozók munkaköri leírásai módosítása a 
meglévı tervezési eljárásrend költséghatékonyság elemzés mérési keretrendszere módszertana alapján. A stratégiai ter-
vezés elıírásainak megfelelés elérése: gördülı tervezés, stratégiahangolás, monitoring, jelentések, PQM. A költségvetés 
elkészítése költséghatékonysági elemzések módszertanának alkalmazásán, az elfogadása pedig a döntéshozók széleskö-
rő döntéstámogatásán (szakpolitikai prioritások definiálásán, monitoring jelentéseken, ex ante értékeléseken, kvantitatív és 
kvalitatív indikátorok bemutatásán és elemzésén) alapul (összehangoltan a 2.a) és a 2.b) részterületek megvalósításá-
val.)  

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.c) módosított munkaköri leírások száma % 0 5 0 0 

2.c) stratégiai tervezés módszertana alkalmazásának aránya a 
költségvetés végrehajtásában 

% 0 0 60 0 

2.c) stratégiai tervezés módszertana alkalmazásának aránya a 
költségvetés tervezésében 

% 0 0 60 0 

 
2.c) tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elıkészítése és elfogadása között; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás 
Eredmények: költséghatékonysági elemzések módszertanának alkalmazása, széleskörő döntéstámogatása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(pénzügyi és gazdálkodási 
felelısségvállaláshoz és 
stratégiai tervezéshez) 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(pénzügyi és gazdálkodási 
felelısségvállaláshoz és 
stratégiai tervezéshez) tar-
tozó döntési pontok beazo-
nosítása a hivatal szmsz-e 
alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (pénzügyi és 
gazdálkodási felelıs-
ségvállaláshoz és 
stratégiai tervezéshez 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  

 



 72 

 
A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 2.d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A hivatal szmsz-ébe, a szakterületen dolgozók munkaköri leírásába beépül stratégiai tervezés módszertana (+ gördülı 
tervezés, hangolás, monitoring). A költségvetés elkészítése költséghatékonysági elemzések módszertanának alkalmazá-
sán, az elfogadása pedig a döntéshozók széleskörő döntéstámogatásán (jelentéseken kvantitatív és kvalitatív indikátorok 
bemutatásán és elemzésén) alapul. (Összhangban az 1.d), az 1.h), a 2.a), és a 2.b) részterületek megvalósításával.). A 
költségvetés elıkészítésével kapcsolatos interaktív, illetve elektronikus kommunikációval csökken a kapcsolattartás és 
döntési folyamatok, döntés elıkészítés ideje, illetve csökken a papíralapon közlekedı információk mennyisége. 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.d) az intézmények vezetıi számára elektronikusan rendel-
kezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok aránya 

% 0 50 100 0 

2.d) módosított munkaköri leírások száma db 0 5 0 0 
2.d) intraneten egymással kapcsolatban álló vezetık aránya % 0 100 0 0 
 
2.d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, helyi jogszabályalkotás, IKT fejlesztés 
Eredmények: csökken a kapcsolattartás és döntési folyamatok, döntés elıkészítés ideje 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  

 



 77 

 
A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(költségvetés készítésé-
nek), illetve a képviselıtes-
tülethez) tartozó döntési 
pontok beazonosítása az 
eljárásrendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(költségvetés készítésének), 
illetve a képviselıtestület-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (költségvetés 
készítésének), illetve 
a képviselıtestület-
hez) tartozó döntési 
pontok beazonosítása 
az munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
 

 



 79 

 
A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 2. e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Döntéshozók tájékoztatása, illetve pilot elvégzése (2.a) részterület megvalósítása) után az önkormányzat vezetıi kivá-
lasztják azokat az eljárásokat, melyeket bevezetni kívánnak: költség-haszon elemzés (CBA), költség-hatékonyság elemzés 
(CEA); több szempontú elemzés (multi-criteria analysis, MCA); kockázat elemzés (RA); érzékenység elemzés (SA); eGEP 
Mérési Keretrendszer. (Összhangban az e) részterület megvalósításával.) (Összehangoltan a 2.a) részterület eredmé-
nyeivel.) A költségvetés elıkészítésével kapcsolatos interaktív, illetve elektronikus kommunikációval csökken a kapcsolat-
tartás és döntési folyamatok, döntés elıkészítés ideje, illetve csökken a papíralapon közlekedı információk mennyisége. 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.e) hivatal vezetıi számára elektronikusan rendelkezésre álló 
döntés-elıkészítı dokumentumok aránya 

% 0 50 100 0 

2.e) intraneten egymással kapcsolatban álló vezetık aránya % 0 100 0 0 
2.e) költséghatékonyság számítás módszertana alkalmazásá-
nak aránya a költségvetés tervezésében és végrehajtásában 

% 0 0 50 0 

 
2.e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás 
Eredmények: költség-haszon elemzés kiválasztott módszertanának bevezetése 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez (új 
költségvetés tervezési és 
végrehajtási technikák 
alkalmazásához) tartozó 
döntési pontok beazonosí-
tása az eljárásrendek alap-
ján 
 

Szervezeti egységekhez (új 
költségvetés tervezési és 
végrehajtási technikák al-
kalmazásához) tartozó dön-
tési pontok beazonosítása a 
hivatal szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (új költségvetés 
tervezési és végrehaj-
tási technikák alkal-
mazásához) tartozó 
döntési pontok be-
azonosítása az mun-
kaköri leírások alap-
ján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  

 



 84 

 
Fejlesztési részterület 2.f) közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A stratégia és a költségvetés összekapcsolásának, illetve a költséghaszon elemzések eredményei alapján erıs döntéstá-
mogatási kompetencia áll rendelkezésre a közbeszerzési eljárások tervezésének, lebonyolításának és ellenırzésének kor-
szerősítésére. Az e-információszabadság betartása, a nyilvánosság megteremtése széleskörő visszacsatolást tesz lehetı-
vé. 
A hivatal szmsz-ébe, a szakterületen dolgozók munkaköri leírásába beépül a közbeszerzési eljárások folyamatvezérlése, a 
folyamatos információszolgáltatás (aktualizált ajánlatok, ellenırzéseken alapuló jelentések) egészítik ki a döntéstámogatás 
erısítését. A közbeszerzési eljárások folyamatának, illetve eredményeinek nyilvánosságán, a vélemények visszacsatolá-
sán keresztül erısödik a társadalmi elfogadottság. (Összehangoltan a 2.a) és a 2.c) részterületek megvalósításával.) 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.f) folyamatvezérelt közbeszerzések aránya % 0 50 100 0 

2.f) hivatal vezetıi számára elektronikusan rendelkezésre álló 
döntés-elıkészítı dokumentumok aránya 

% 0 50 100 0 

2.f) módosított munkaköri leírások száma % 0 5 0 0 
 
2.f) közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás 
Eredmények: közbeszerzési eljárások nyilvánosságán, a vélemények visszacsatolásán keresztül erısödik a társadalmi elfogadottság 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(közbeszerzés elıkészíté-
séhez és lebonyolításához) 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(közbeszerzés elıkészíté-
séhez és lebonyolításához) 
tartozó döntési pontok be-
azonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (közbeszerzés 
elıkészítéséhez és 
lebonyolításához) 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 2.g) környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése; 

 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A stratégai környezetvizsgálat módszertana ajánlások szintjén beépül a döntéstámogatás folyamataiba. A folyamatos in-
formációszolgáltatás (aktualizált ajánlatok, ellenırzéseken alapuló jelentések) egészítik ki döntéstámogatás erısítését. A 
közbeszerzési eljárások folyamatának, illetve eredményeinek nyilvánosságán, a vélemények visszacsatolásán keresztül 
erısödik a társadalmi elfogadottság. (Összhangban a 2.e) részterület eredményeivel). A közbeszerzésekben meghatáro-
zott környezetvédelmi, energiahatékonysági, újrahasználhatósági stb. követelményeken keresztül, illetve ezeknek szemlé-
letformáló továbbgyőrőzésével környezeti fenntarthatóság közvetetten befolyásolhatói. Az eredmények felhasználásával 
jogszabályalkotásra születnek javaslatok az új közbeszerzési eljárások környezetbarát elvárásinak megfogalmazásához. 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.g) környezetbarát közbeszerzések aránya % 0 50 100 0 

2.g) környezetbarát közbeszerzést szabályozó rendelet db 0 1 0 0 
 
2. g) környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás 
Eredmények: környezetvédelmi, energiahatékonysági, újrahasználhatósági stb. követelményeken keresztül közvetetten befolyásolható környezeti fenntartható-
ság  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(környezetbarát közbe-
szerzésekhez) tartozó dön-
tési pontok beazonosítása 
az eljárásrendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(környezetbarát közbeszer-
zésekhez) tartozó döntési 
pontok beazonosítása a 
hivatal szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez Szervezeti egy-
ségekhez (környezet-
barát közbeszerzé-
sekhez) tartozó dön-
tési pontok beazono-
sítása az munkaköri 
leírások alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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Fejlesztési részterület 2.h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés javítása 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

Döntéshozók tájékoztatása, illetve pilot elvégzése után az önkormányzat vezetıi kiválasztják azokat az eljárásokat, melye-
ket bevezetni kívánnak: költség-haszon elemzés (CBA); költség-hatékonyság elemzés (CEA); több szempontú elemzés 
(multi-criteria analysis, MCA); 
kockázat elemzés (RA); érzékenység elemzés (SA); eGEP Mérési Keretrendszer. A hivatal szmsz-ébe, a szakterületen 
dolgozók munkaköri leírásába beépülnek a PQM módszertanán alapuló tervezési folyamatok teljesítménycéljai. A folyama-
tos információszolgáltatás (aktualizált ajánlatok, ellenırzéseken alapuló jelentések) egészítik ki döntéstámogatás erısíté-
sét. A teljesítési és ellenırzési eljárások folyamatának, illetve eredményeinek nyilvánosságán, a vélemények visszacsato-
lásán keresztül erısödik a társadalmi elfogadottság. (Összehangoltan a 2e) és a 2f) részterületek megvalósításával.) 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

2.h) hivatal vezetıi számára elektronikusan rendelkezésre álló 
döntés-elıkészítı dokumentumok aránya 

% 0 50 100 0 

2.h) költséghatékonyság számítás módszertana alkalmazásá-
nak aránya a költségvetés tervezésében és végrehajtásában 

% 0 50 0 0 

2.h)módosított munkaköri leírások száma db 0 2 0 0 

 
 
2. h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés javítása. 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás 
Eredmények: teljesítési és ellenırzési eljárások nyilvánosságán, a vélemények visszacsatolásán keresztül erısödı társadalmi elfogadottság 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntés-elıkészítı folyamatok elektronikus támogatása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
a képviselı testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-
elıkészítı dokumentumok arányának növelése 

Elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok elıállítá-
sa 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, z 
szmsz és a munkakö-
ri leírások módosítá-
sára 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Elektronikusan ren-
delkezésre álló dön-
tés-elıkészítı doku-
mentumok elıállítá-
sával megbízott ügy-
intézı szakirányú 
képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési folyamatok egyszerősítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Belsı hálózat kiépítése, munkaállomások korszerősítése, szükséges szoftver-
frissítés 

Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzıi utasí-
tás/határozat) 
 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
Informatikai állapot- és 
szükségletfelmérés alapján 
informatikai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési terv 
elfogadása önkormányzati 
határozatban 

Költségvetés-
tervezés, forrás-
allokálás 

Intranet-használati 
szabályzat elkészíté-
se 

Intranet-használati sza-
bályzat elfogadása 

Intranet-használati 
szabályzat alapján az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(pénzügyi és költségvetés 
végrehajtási ellenırzéshez) 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(pénzügyi és költségvetés 
végrehajtási ellenırzéshez) 
tartozó döntési pontok be-
azonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (pénzügyi és 
költségvetés végre-
hajtási ellenırzéshez 
tartozó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 3.a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyil-

vánossá  
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A rendszeres tájékoztatás technikai feltételeit portál fejlesztéssel, tartalmi feltételeit tartalommenedzsment fejlesztésével, 
illetve az önkormányzati hivatal és az intézmények szmsz-e és a dolgozók munkaköri leírásainak indokolt módosítása so-
rán (pl. nevesítjük a nyilvánosság és a tájékoztatás formális személyi és szervezeti elvárásait) erısítjük meg. (Összehan-
goltan a 2. g) részterület megvalósításával) 
 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

3.a) intraneten egymással kapcsolatban álló vezetık aránya % 0 100 0 0 

3.a) módosított munkaköri leírások száma db 0 2 0 0 
3.a) kommunikációs és PR terv, koncepció db 0 1 0 0 
 
3.a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: nevesítettek a nyilvánosság és a tájékoztatás formális személyi és szervezeti elvárásai 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (nyilvánosság 
szervezéséhez) tarto-
zó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
 

 



 104 

 
Fejlesztési részterület 3.b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A rendszeres tájékoztatás technikai feltételeit portál fejlesztéssel, tartalmi feltételeit tartalommenedzsment fejlesztésével, 
illetve az önkormányzati hivatal és az intézmények szmsz-e és a dolgozók munkaköri leírásainak indokolt módosítása so-
rán (pl. nevesítjük a kapcsolattartás formális személyi és szervezeti elvárásait) erısítjük meg. (Összehangoltan a 2.g) 
részterület megvalósításával). . Hivatali kommunikációs és PR terv alapján megszervezzük a sajtófigyelés és -elemzés 
gyakorlatát, a panaszok kezelését. A képviselıtestület állandó és ad hoc bizottságai munkájában részt vesznek a társa-
dalmi szervezetek képviselıi. A vállalkozások részvétele színtereihez nyilvános fórumok számának és alkalmainak növelé-
sét vállaljuk.. 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

3.b) azon önkormányzati bizottságok aránya, amelyekben civil 
és a vállalkozói szféra képviselıi részt vesznek 

% 0 65 0 80 

3.b) vélemények fogadásával, panaszkezeléssel foglalkozó 
rovat az önkormányzat honlapján 

db 0 1 0 0 

3.b) módosított munkaköri leírások száma % 0 2 0 0 
 
3.b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: Hivatali kommunikációs és PR terv alapján sajtófigyelés és -elemzés, panaszok kezelése 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (nyilvánosság 
szervezéséhez) tarto-
zó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 3.c) partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba; 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A képviselıtestület állandó és ad hoc bizottságaiba tagokat küldenek a partnerek. A döntés-elıkészítés tervdokumentumai, 
a projektek megvalósítása ellenırzésének eredményei nyilvános fórumokon (valós, internetes) hozzáférhetı. A párbeszéd 
kereteit a horizontális alapelvek érvényesülését jogszabályalkotás támogatja. (Összehangoltan a 3.a) és a 3.b) részterü-
let megvalósításával.) 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

3.c) bevont partnerek száma db 0 6 0 0 

 
c) partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba; 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: A képviselıtestület állandó és ad hoc bizottságaiba tagokat küldenek a partnerek. 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (nyilvánosság 
szervezéséhez) tarto-
zó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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Fejlesztési részterület 3.d) szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó mőködési mód elter-

jesztésére. 
 
A fejlesztési részterület terve-
zett eredményei 

A rendszeres tájékoztatás technikai feltételeit portál fejlesztéssel (szakmai csoportképzı portál), tartalmi feltételeit tarta-
lommenedzsment fejlesztésével, illetve az önkormányzati hivatal és az intézmények szmsz-e és a dolgozók munkaköri 
leírásainak indokolt módosítása során (pl. nevesítjük a kapcsolattartás formális személyi és szervezeti elvárásait) erısítjük 
meg. (Összehangoltan a 3a), a 3b) és a 3c) részterület megvalósításával.) Növeljük az önkormányzat honlapjának nyil-
vánossággal foglalkozó rovatainak számát, egyes rovatok interaktivitásának mértékét. 
 

 
A fejlesztési részterület indikátorai 

 mértékegység kiinduló állapot 2009 2010 2011 

3.d) vélemények fogadásával, panaszkezeléssel foglalkozó 
rovat az önkormányzat honlapján 

db 0 1 0 0 

 
3.d) szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó mőködési mód elterjesztésére 
Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés 
Eredmények: A rendszeres tájékoztatás szakmai csoportképzı portál fejlesztéssel  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
Döntési pontok számának csökkentése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Csökkenthetı döntési pontok beazonosítása  Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során 

 
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása az eljárás-
rendek alapján 
 

Szervezeti egységekhez 
(nyilvánosság szervezésé-
hez) tartozó döntési pontok 
beazonosítása a hivatal 
szmsz-e alapján 
 

Szervezeti egységek-
hez (nyilvánosság 
szervezéséhez) tarto-
zó döntési pontok 
beazonosítása az 
munkaköri leírások 
alapján 
 

Javaslatok kidolgozá-
sa ez eljárásrendek, 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások módo-
sítására 
 

Az eljárásrendek, az 
szmsz és a munkaköri 
leírások módosítására 
kidolgozott javaslatok 
elfogadása önkormány-
zati rendelet/határozat 
szintjén 
 

Új döntési kompeten-
ciák (pl. tervezés) 
delegálásával felru-
házott ügyintézı 
szakirányú képzése  
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A nyilvánosság szélesítése 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
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A fejlesztési részterület megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 

A célok 
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 
Elektronikus tájékoztatás a honlapon  Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment 

A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei 
PR és kommunikációs  
szabályzat elkészítése 

PR és kommunikációs  sza-
bályzat elfogadása 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat alapján 
az szmsz és a mun-
kaköri leírások kap-
csolódó módosítása 
 

Informatikai állapot- 
és szükségletfelmé-
rés alapján informati-
kai fejlesztési terv 
elkészítése 

informatikai fejlesztési 
terv elfogadása önkor-
mányzati határozatban 

PR és kommunikáci-
ós  szabályzat az 
szmsz és a munkakö-
ri leírások kapcsolódó 
módosítása 
 

 


