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1. A hivatali menedzsment szerkezete (szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési 

ügytípusok  szempontjából) 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályá-
zatkezelési ügytípusok  szervezéséért a jegyzı a felelıs. Végzettségei között szerepel az igazgatás-
szervezés is, rendszeresen részt vesz egyéb továbbképzéseken. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályá-
zatkezelési ügymenet ellenırzését a jegyzı végzi. Az ellenırzés idıpontja nem kötött. A szociális igaz-
gatás ügymenet ellenırzésének eredményei nem kapnak nyilvánosságot, így annak szervezése sincs, 
és visszacsatolás sincs. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági ügytípusok  
ellátásban egy-egy fı ügyintézı vesz részt.  
 
A pályázatkezelés ügymenetében két fı ügyintézı vesz részt, egyiknek feladatai közé tartozik még az 
adóügy ügymenetében való részétel, és a pénztárosi feladatkör ellátása is. A pályázatkezelés ügyme-
netében részvevı munkatársak munkaköri leírásában a pályázat kezelés nincs megjelölve, feladatukat 
informálisan végzik. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályá-
zatkezelési ügytípusok nek nincs leirt eljárásrendje. Ha lenne, akkor azt a jegyzı állítaná össze, és a 
képviselıtestület fogadná el. 
 

2. Az ügytípusok  mőködése 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a 
pályázatkezelési ügymenetében nincsenek párhuzamosságok. Az ügyintézési idı nem igazán rövidíthe-
tı. A képviselıtestület rendes havi üléséig a szociális igazgatás eljárása áll. Azok a szociális ügyek, 
amelyek jegyzıi hatáskörben vannak gyorsan elintézıdnek. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a 
pályázatkezelési ügymenetében az ügyintézı után egy-egy döntési pont van (vagy testület, vagy pol-
gármester és jegyzı). A szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a pályázatkezelési ügymenet eljárás-
rendjében döntési pontok (jegyzı, képviselıtestület) nem válthatók ki. A döntési idı nem gyorsítható és 
a döntési folyamat nem egyszerősíthetı. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályá-
zatkezelési ügytípusok ért felelıs ügyintézık munkaideje minden munkanap 7:45-tıl 16:30-ig tart. Egy 
óra (12.00-13.00 között) ebédidıt biztosítanak a számukra, de nem tudják mindig kihasználni. Egyéb 
szünet nincs. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatást, a gazdasági ügymenetet 
végzı ügyintézık ügyfélbarátnak tartják a jó ügyfélszolgálatot, a jól mőködı települési honlapot, a tájé-
koztatást.(vagy pl. romaszármazású ügyintézı alkalmazása) 
 
Bükkszentkereszt polgármesteri hivatalában a gazdasági ügymentet végzı ügyintézı az gazdasági 
ügymenet során ügyfélbarát események, funkciónak tartja, ha képes minden rábízott feladat elvégzésé-
re és az önkormányzat és a hivatal munkatársainak tájékoztatására.  
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A pályázatkezelés ügymenetét végzı ügyintézı ügyfélbarátnak a rugalmas ügyintézést, a „team-
tagokkal” történı gyakori kommunikációt tartja. 
 

2.1. A szociális igazgatás ügymenet mőködése 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás ügymenetében a követke-
zı lépések vannak: kitöltés-iktatás- ügyintézı (utána döntés)- nyilvántartásba vétel-pénztáros - postá-
zás. A szociális igazgatás ügymenet lépéseinek száma attól is függ, milyen a segélyezési forma. Ügyin-
tézı további feladatai: nyilvántartásba veszi a segélyrıl szóló határozatot, valamint megküldi az illetékes 
szervezetnek, hatóságnak (pl.: háziorvos, regionális egészségpénztár). 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás ügymenet az ügyfél általi 
kérelem benyújtásával indul. A kérelemhez szükségesek mellékletek is (a jövedelemigazolás például 
mindig kötelezı melléklet). A többi melléklet csatolását a szociális ellátásforma határozza meg. Ha nin-
csenek becsatolva a szükséges mellékletek, akkor hiánypótlás történik (ez olyan szociális ellátásformák 
esetén szükséges, amelyekben a képviselıtestület dönt. 
 
A nem képviselıtestületi hatáskörbe tartozó ügyek esetében, az ügyintézı álltja a hiánypótlást, a doku-
mentumot aláírattatja a polgármesterrel és jegyzıvel. (A hiánypótlás idıtartama általában 3-5 nap.) 
 
Ha testületi hatáskörbe tartozó szociális igénylésrıl van szó, akkor elıterjesztést kell írnia az ügyintézı-
nek, amelyet a jegyzı a képviselıtestület elé terjeszt. Az ügyintézı megkapja a döntésérıl szóló hatá-
rozatot, megírja az ülés jegyzıkönyvét. A jegyzıkönyv kivonatát megkapja az ügyfél is. Majd  kb. 5 nap 
múlva megkapja az ügyfél a konkrét határozatokat. 
 
A szociális kérelemmel kapcsolatos határozat egy példányát a szociális igazgatás, ügyintézıje átad a 
pénzügyi ügyintézınek. A rendszeresen segélyezett ügyfelek juttatását bankszámlára utalják. Eseti 
juttatások esetén, vagy bejönnek az ügyfelek személyesen, vagy kisegítı kiviszi nekik. 
 
Az ügyintézı a döntésekrıl (standard formanyomtatványon) értesíti az ügyfelet (térti vevénnyel). Eluta-
sítást tartalmazó döntésre nincs formanyomtatvány. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás ügymenetében egy ügy 
ügyintézési ideje kb. 1 óra. A szociális igazgatás ügymenet ügyintézési ideje az ügyintézı napi munka-
végzésben kb. hat órát tesz ki. 
A szociális igazgatás ügymenet azon elemei, amelyeket az integrált önkormányzati  programcsomagon 
keresztül csinálnak, gyorsan mennek. 
Minden egyes döntésrıl, segélyezési formáról van nyilvántartás (kérelmezı adatait, és a döntést, a 
döntésrıl szóló határozatot tartalmazza.) 
A szociális igazgatás ügymenet hivatalon belüli egy ügyre vonatkozó eredményeinek becsült várakozási 
ideje: ügyintézık munkája: 1 óra, polgármesteri vagy jegyzı döntés: 1-2 nap, képviselıt-testületi döntés: 
1 hónap. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatást végzı ügyintézı évente 
egy hétre tud elmenni szabadságra. A helyettesítése nincs megoldva. Nincs kiképzett ügyintézı, aki 
rövidebb idıszakra (szabadság) át tudná venni szociális igazgatást végzı ügyintézı a munkakörét, 
ideiglenes kisegítést egy másik ügyintézı tud vállalni. Nincs átjárhatóság a munkakörök között. 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatást végzı ügyintézı vélemé-
nye, hogy fontos lenne az ügyintézıknek, hogy betekinthessenek egymás munkájába. 
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2.2. A gazdasági ügymenet mőködése 
 
Hidasnémeti polgármesteri hivatalban a gazdasági ügymenet lépéseinek száma sok és szerteágazó, 
ezért megbecsülni sem lehet.  
 
 
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a gazdasági ügyek ügymenete két részrıl szabályozott: maga-
sabb szintő jogszabályok, másrészrıl pedig az önkormányzat elfogadott éves költségvetési terve. 
 
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a gazdasági ügymentének folyamata 
1. szóban beérkezı javaslatok, kérések (intézményvezetıktıl, képviselıktıl): polgármester és jegyzı 
informálisan meghallgatja az igényeket 
2. az önkormányzat éves költségvetési tervének bázislapú tervezése (állandó költségek levonása, dolo-
gi kiadások, normatív hozzájárulások, egyéb támogatások, szakpolitikák képviselıivel és intézményve-
zetıkkel egyeztetés): gazdasági ügymenet ügyintézıje 
3. Beérkezett igények, javaslatok, illetve a várható kiadások alapján az éves költségvetés elsı terveze-
tének elkészítése: könyvvizsgáló 
4. éves költségvetés elsı tervezetének ellenırzése a magasabb szintő és a helyi jogszabályok alapján : 
jegyzı, gazdasági ügymenet ügyintézıje 
5. éves költségvetés tervének elıterjesztése a képviselıtestület elé: jegyzı 
6. éves költségvetés tervének megvitatása és elfogadása: képviselıtestület 
7 Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetési tervének elfogadása: Magyar Államkincstár 
 
Az elfogadott költségvetés módosításárnak javaslatairól jegyzıi elıterjesztéseken keresztül a képviselı-
testület dönt. A gazdasági ügymenet ügyintézıje végzi el a költségvetési terv felülvizsgálatát abból a 
célból, hogy az elıre nem látott, és a képviselıtestület által elfogadott kiadások fedezetére forrást talál-
jon. A gazdasági ügymenet ügyintézıje számára a költségvetési terv felülvizsgálata munkaidın túl el-
tart, esetleg hétvégén is dolgozik rajta. 
 
Hidasnémeti polgármesteri hivatalában a gazdasági ügyek ügymenete két részrıl szabályozott: maga-
sabb szintő jogszabályok szerint, másrészrıl pedig az önkormányzat elfogadott éves költségvetési terve 
szakmai és pénzügyi keretei között. 
 
Hidasnémeti polgármesteri hivatalban a gazdasági ügymenetének ügyintézési ideje - az ügyintézı ön-
hibáján kívül - nagyon hosszú és általában utolsó pillanatban készül el.. Mivel a tervezés sok esetben 
módosul, ezért többször elıfordul a csúszás, a döntéshozók sem értenek azonnal egyet minden eset-
ben.  
 
A gazdasági ügymenet ügyintézıjének helyettesítése nem megoldott. Megfelelı képzettségő ügyintézı 
munkatárs el tudná látni gazdasági ügymenet ügyintézıjének helyettesítését, de az ügyintézıknek nincs 
idejük egymás munkájára figyelni.  
 

2.3. A pályázatkezelés ügymenet mőködése 
 
A pályázatkezelés ügymenet a pályázatra való felkészülés tervezésével indul. Ebben a szakaszban a, 
polgármester, a jegyzı, a pályázatkezelés ügymenet egyik ügyintézıje és egy testületi képviselı (kö-
zösségfejlesztı) egyeztet. A kiválasztott pályázattal kapcsolatos gyakorlati feladatokkal a pályázatkeze-
lés ügymenet ügyintézıit szóban utasítja a jegyzı. Elsı lépésként, rövid szinopszist készítenek az ügy-
intézık, amelyet a jegyzı elıterjeszt a képviselıtestület részére. Ezt követıen a polgármester, a jegyzı, 
a pályázatkezelés ügymenet egyik ügyintézıje és egy testületi képviselı (közösségfejlesztı) megvizs-
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gálják a pályázat tervezett projektjének költségvetését, kiszámítják az ahhoz szükséges önerı mértékét. 
A pályázat önerı-igényét a pályázatkezelı ügyintézı egyezteti a gazdasági ügyek ügyintézıvel. Az 
önerı rendelkezésre állásáról a képviselıtestület határozatban dönt. 
 
A pályázatkezelés ügymenet során az ügyintézık szóban folyamatosan tájékoztatják az elırehaladásról 
a jegyzıt. A pályázatkezelés ügymenet pályázatleadása szakaszát követıen a jegyzı röviden beszámol 
a testületi ülésen. 
 
A pályázatkezelési ügymenethez hivatalosan csak az iktatásra kijelölt dokumentumok kapcsolódnak. A 
pályázatkezelı ügyintézı az összes (az iktatásra nem kijelölteket is) dokumentumot megıriz és elhe-
lyezi azokat az adott projekt aktájában. 
 
A pályázatkezelés ügymenetéhez kapcsolódó dokumentumokat a pályázatkezelı ügymenet ügyintézıje 
állítja össze. Az ügymenet során elıfordul, hogy sok esetben akár a jegyzı is átad az ügyintézınek a 
pályázathoz kapcsolódó félkész anyagokat A pályázatkezelés ügymenetéhez kapcsolódó dokumentu-
mokat a pályázatkezelı a jegyzınek és az igazgatásügyi elıadónak adja át. A jegyzı a szokásos rend 
szerint tájékoztatja a képviselıtestületet az adott pályázathoz kapcsolódó döntésrıl (testületi ülés önálló 
napirendi pontjaként szerepel). 
 
Egy-egy pályázat támogatási szerzıdésének elfogadásáról mindig a jegyzı vagy a polgármester dönt 
szóban. 
 
A pályázatkezelési ügymenet eljárásrendjének folyamata: 
1. pályázatok figyelése, pályázati szinopszis készítése: polgármester, jegyzı, pályázatkezelı ügyintézı 
2. döntés a pályázat kiválasztásáról: polgármester, jegyzı 
3. a pályázatok való részvételrıl szóló elıterjesztés a testületnek: jegyzı, igazgatásügyi elıadó 
4. döntés a pályázaton való részvételrıl: képviselıtestület 
5. támogatási szerzıdés elfogadása szóban: polgármester, jegyzı 
6. döntés közbeszerzésrıl (szóban és írásban): polgármester, jegyzı 
7. szerzıdéstervezet elfogadása: polgármester, jegyzı 
 
A pályázatkezelési ügymenethez kapcsolódó döntési folyamat döntés-elıkészítı szakasza egyszerősít-
hetı lehet, ha a technikai eszközök kihasználhatósága jobb lenne: pl. a fénymásolást külön munkatárs 
végezni (pl. közcélú foglalkoztatott), mert akkor több idı maradna az érdemi munkára. A pályázati do-
kumentáció lefőzése is külön idıráfordítás, mert eszköz a mővelıdési házban van.  
 
A pályázatkezelési ügymenet ellátását akadályozza, hogy az ügyfélfogadási idı nincs szabályozva, 
ügyfelek ügyfélfogadási idın túl is jönnek, zavarva a pályázatkezelési ügyintézést. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a pályázatkezelési ügymenet ügyintézési ideje 
nem becsülhetı meg az eltérı mérető projektek miatt. 
A pályázatkezelési ügymenetben, sıt a pályázati projektjének megvalósításában is komoly probléma, 
hogy a pályázatíró cég és a megvalósító soha nem ül le együtt beszélni, sıt a döntési helyzetben lévı 
szakember a pályázatkezelési ügymenet ügyintézıjének sem juttatja az információt így a csúszások 
nagyon gyakoriak. 
A pályázatkezelési ügymenet külsı kommunikációjának erısítéséhez szükségese lennének elektroni-
kus formanyomtatványok 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a pályázatkezelési ügymenethez tartozó ügyek 
száma: napi 2, heti 12, havi 50, éves szinten kb. 10 projekt. 
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A pályázatkezelési ügymenetét ellátó két munkatárs tudja egymást helyettesíteni. 
 

3. Az ügytípusok  eredményei 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályá-
zatkezelési ügytípusok  eredményeinek ellenırzését a jegyzı végzi. Az ellenırzés idıpontja nem kötött. 
A szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymenet eredményei ellenırzésének ered-
ményei nem kapnak nyilvánosságot, így annak szervezése sincs, és visszacsatolás sincs. 
 

3.1. A szociális igazgatás ügymenet eredményei 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás ügymenetének eredmé-
nyei: elutasító, vagy megállapító határozatokat. A ügyfél igény szerint polgármesteri hatáskör esetén: 
képviselıtestülethez fellebbezhet. 
Fellebbezés esetén nincs forma nyomtatvány. Az ügyfél önmaga megírja a fellebbezést, majd az ön-
kormányzati hivatalban iktatják. Iktatás után a fellebbezés az ügyintézıhöz kerül, majd felterjesztése 
után a testület dönt. 
 

3.2. A gazdasági ügymenet eredményei 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági ügymenet eredményei: éves költ-
ségvetés tervének összeállítása, költségvetési terv felülvizsgálatai eredményeinek átvezetése, módosí-
tásainak elvégzése. Pótlólagos források megtalálása. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a költ-
ségvetéshez tartozó statisztikai elemzések elvégzése. 
 

3.3. A pályázatkezelés ügymenet eredményei 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a pályázatkezelés ügymenetének eredményeit 
jelentı adott pályázat összeállításához kapcsolódó dokumentumokat a két pályázatkezelı ügyintézı 
állítja össze, pl. szükséges adatok, mellékletek begyőjtése. A két pályázatkezelı ügyintézı tart kapcso-
latot a pályázatíró céggel, a többi település és a helyi döntéshozó személyekkel, szakpolitikának megfe-
lelı kollégákkal.  A két pályázatkezelı ügyintézı tart kapcsolatot továbbá a kivitelezı cégekkel, rendel-
kezésükre állnak adatszolgáltatással, egyes esetekben problémafeltárás során koordinálnak az önkor-
mányzat és a kivitelezı cég között 
 
A pályázatkezelés ügymenetéhez az alábbi iktatott dokumentumok kapcsolódnak: a pályázat szinopszi-
sa, testületi határozat a pályázaton való indulásról, szerzıdések a pályázatíró céggel, támogatási szer-
zıdés, közbeszerzésrıl szerzıdés, kivitelezı céggel szerzıdés. PEJ-k és a VÁTI-val való levelezés. 
Postán történı adatszolgáltatás, értesítések iktatva szintén a dokumentumok közé kerülnek. Ellenırzé-
sek során készülı jegyzıkönyvek. 
 

4. Az ügytípusok  elemzése 
 
A település idıszaki kiadványában a Hidasi Hírnökben (3 havonta jelenik meg) érdemes lenne közöni a 
statisztikákat. Ehhez meg kellene határozni melyek azok a statisztikai adatok, amelyeket a lakosságnak 
tudnia lehet. Ezeket az adatokat hivatali szinten folyamatosan győjteni kell. A statisztikákat a hivatal 
önkormányzati saját szoftverébıl nehezen, de ki lehet szedni. 
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A képviselıtestület részérıl még nem merült fel állandó jellegő statisztikák kérése, csak ad hoc jellegő 
adatkérések voltak. Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a 
gazdasági ügyek és a pályázatkezelési ügymenetének felelıs ügyintézıje szerint ezt meg kell változtat-
ni. 
 

4.1. A szociális igazgatás és a gazdasági ügymenet elemzése 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, gazdasági ügymenetének 
statisztikai elemzését az ügyintézı minden hónapban elkészíti. A szociális igazgatás, a gazdasági ügy-
menet statisztika elemzésének értékelését, felülvizsgálatát a jegyzı végzi. Az elemzések alapján évente 
egyszer a körjegyzıség részérıl a jegyzı beszámol a képviselıtestületnek a segélyezettek körérıl és a 
segélyek összegrıl. A szociális igazgatás, a gazdasági és a pályázatkezelési ügymenet statisztika 
elemzésérıl szóló beszámolót a Hidasnémeti önkormányzatának képviselıtestülete fogadja el 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának gazdasági ügymenetén belül folyamatosan ké-
szülnek statisztikai elemzések. A statisztikai elemzések nagyobb részét magasabb szintő jogszabályok 
írják elı. A gazdasági ügymenet ügyintézıje rendszeresen tájékozóik a Magyar Államkincstár hivatalos 
folyóiratából. 
 
A gazdasági ügymenet statisztikai elemzésének eredményeit a jegyzı nem terjeszti a képviselıtestület 
elé. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás és gazdasági ügymenet 
statisztika (vagy más típusú) elemzésének lépései a havi jelentés készítésnek megfelelı rendszeres-
séggel készülnek, beépülve az ügyintézı napi feladataiba.  
 

4.2. A pályázatkezelés ügymenet elemzése 
 
A pályázatkezelés ügymenet statisztikai vagy más típusú elemzése nem történik. A pályázatkezelı ügy-
intézı szerint legalább az iratok és kapcsolódó dokumentumok feltárásának lehetıségeit – pl. iktatás - 
kell javítani, mert az aktuális keresések sok idıt vesznek igénybe, 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági és a pályá-
zatkezelési ügymenet ügyfél megelégedettségének mérése nem merül fel, mivel az ügyintézık nem 
lépik túl az ügyintézési határidıt.  
 

5. Az ügytípusok  ellenırzése 
 

5.1. A szociális igazgatás és a gazdasági ügymenet ellenırzése 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek és a 
pályázatkezelési ügymenet ellenırzését a jegyzı végzi napi szinten, folyamatosam. Megfelelı az ellen-
ırzés gyorsasága. 
 

5.2. A pályázatkezelés ügymenet ellenırzése 
 
Egy-egy pályázat ügyintézésnek ellenırzése általában csak külsı hivatalos úton történik, az ellenırzés 
visszacsatolásának eszköze a jegyzıkönyv. 
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A pályázatkezelés ügymenetének önellenırzését rendszerint az egyes pályázat leadása elıtti utolsó 
pillanatban végzi a pályázatkezelı ügyintézı, mert más feladatokkal van megbízva (pl. adóügy, pénztár, 
leterheli továbbá, hogy a lakosság felé nincs betartatva az ügyfélfogadási idı.) 
 
A pályázatkezelési ügymenet folyamatos ellenırzésébe épül be, hogy a pályázatkezelı ügyintézı a 
pályázatfigyelést rendesen végzi-e. 
 
Bár a pályázatokért a polgármester tartozik teljes körő felelısséggel, a pályázatkezelés ügymenete 
dokumentálásának nincsen ellenırzése, mindenki a maga munkájáért felel, leginkább lelkiismereti ala-
pon. 
 
A pályázatkezelés ügymenete ellenırzésének nincs nyilvánossága. A polgármesterei hivatal más szer-
vezeti egysége, vagy ügyintézıje számára, szóbeli kérésre a pályázatkezelı ügyintézı ad át a pályá-
zathoz kapcsolódó dokumentumokat. 
 
 

6. Az ügyfélszolgálat 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában mőködik ügyfélszolgálat. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálat mőködését a jegyzı felügyeli. Az ügyfélszol-
gálat kertében közcélú foglalkoztatottat alkalmaznak, aki jellemzıen szociális ügyekkel foglakozik 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálatnak külön eljárásrendje nincs, bár szükség 
lenne rá. Jó megoldás lenne, ha a körjegyzıségen beül egy fıállású ügyintézı ellátná a körjegyzıség-
hez tartozó települések ügyfélszolgálati feladatait, azonban jelenleg erıforrás erre nem áll rendelkezés-
re. 
 
Hidasnémeti önkormányzata Szociális Központjában egy fıállású alkalmazott látja el az ügyfélszolgálati 
feladatokat. Hidasnémeti önkormányzati hivatalának ügyfélszolgálatát ellátó közcélú foglalkoztatottnak 
munkaköri leírása nincs, mert egy-egy alkalmazott jellemzıen 23 hónapos idıtartamra dolgozik a hivatal 
ügyfélszolgálatán. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálat tevékenységével kapcsolatos döntéseket a 
polgármester és a jegyzı hozza meg, a képviselıtestületnek ebben nincs szerepe. Ezek száma ala-
csony, a kapcsolódó döntési eljárás módosítást nem igényel. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalának ügyfélszolgálatának mőködésénél magas az ügyfél-
megelégedettség, ügyfelek szóbeli visszajelzéseinek folyamatos értékelése alapján értékelik az ügyfél-
szolgálat mőködését. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalának ügyfélszolgálatának ügyfélszolgálati rendje igazodik az ügyfe-
lek igényihez, megfelelı: csütörtök és pénteki napokon hivatalosan délután van ügyfélfogadás. De igény 
esetén még munkaidın túl is fogadnak ügyfelet, ami a nyugodt munkamenetet egyébként nem zavarja. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálatnak statisztika (vagy más típusú) elemzése 
nem történik, mert a feladatot nem fıállású dolgozó – hanem közcélú foglalkoztatott - látja el. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában ügyfélszolgálat statisztika (vagy más típusú) elemzése nem 
történik, így az ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyfél-megelégedettség mérése nem történik. 
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Hidasnémeti önkormányzati hivatalában ügyfélszolgálat statisztika (vagy más típusú) elemzése nem 
történik, így az ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyfél-megelégedettség mérése nem történik. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendjérıl papíralapú értesítı-
ket függesztenek ki a hivatal épületében, illetve rendszeresen frissítve megjelentetik a település újság-
jában a Hidasi Hírnökben. 
 
Elektronikus megoldások között korábban a helyi kábeltévé képújsága szolgált, de miután a kábeltévé 
kistérségi üzemeltetésővé vált, kedvezıtlen technikai-technológiai okok folytán a képújság megszőnt. 
Lakossági igény lenne rá. Honlapon lehet ilyen rovat. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalának honlapján elektronikusan egy ügyleírás sem érhetı el. Igény 
van rá, a pályázat során egy részük teljesítendı. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában az ügyfélszolgálatban intraneten egymással nem állnak kap-
csolatban ügyintézık Igény van rá, a pályázat során teljesítendı. 
 
 

7. Az ügytípusok  kapcsolatai és kapcsolódásai 
 
7.1. Az ügytípusok  kapcsolatai és kapcsolódásai:  szervezeti egységek közötti belsı együtt-

mőködés 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti információáramlás 
(egyeztetések egy-egy ügyben, tájékoztatás az ügyintézés elırehaladásáról, egyedi problémák megbe-
szélése) tipikus esetei a következık: az önkormányzat (hivatal) és az önkormányzat által fenntartott és 
egyéb partnerségbıl fakadó kötelezettségek (pl. társközséggel együttes iskolafenntartás) éves költség-
vetésének tervdokumentumai, illetve a szociális igénylésekkel kapcsolatos határozatok elıkészítése.  
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti információáramlás 
(egyeztetések egy-egy ügyben, tájékoztatás az ügyintézés elırehaladásáról, egyedi problémák megbe-
szélése) nincs. Mind a hivatal vezetıi, mind a dolgozók igénylik, mert ugyan esetenként történik valami-
fajta megbeszélés, de ennek írásos dokumentálása nem történik meg. Hidasnémeti önkormányzati 
hivatalának szervezeti egységei közötti információ áramlás a jegyzın keresztül történik.  Azért nem 
rétegzettebb, szervezettebb az információáramlás, mert jellemzıen egy ügyintézıhöz kapcsolódik több 
ügy, nem pedig egy ügy több ügyintézıhöz. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti, a polgármester 
vagy a hivatal vezetıje (jegyzı) által összehívott egyeztetések egyedi esetben elıfordulnak, de ez nem 
jellemzı. Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti informá-
cióáramlás (egyeztetések egy-egy ügyben, tájékoztatás az ügyintézés elırehaladásáról, egyedi problé-
mák megbeszélése) nincs külön szabályozva. Az értekezletek, egyeztetések – különösen vezetı-
beosztott között – támogatnák a teljesítményértékelést, az ösztönzı rendszer kialakítását, megerısíté-
sét, a személyes motivációkat. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti információáramlás 
informatikai támogatottságára (pl. csoportmunka) jelenleg nincs lehetıség, de igénylik. Ezekkel az ügy-
viteli tevékenységekkel kapcsolatos dokumentáció áramlás jelenleg esetileg, írásos alapon történik, de 
igény van az IKT támogatottságra (pl. e-mail, elektronikus őrlapok stb.). 
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Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti információáramlás 
(egyeztetések egy-egy ügyben, tájékoztatás az ügyintézés elırehaladásáról, egyedi problémák megbe-
szélése az ügyintézık között szóban történik, de igény van az IKT támogatottságra (pl. e-mail, elektro-
nikus őrlapok stb.). Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti 
információáramlás gyorsítását IKT eszközökkel tervezik gyorsítani. Hidasnémeti önkormányzata pol-
gármesteri hivatalának szervezeti egységei közötti intranet kapcsolat jelenleg van, de nem használják 
ki, a pályázat során megvalósítandó cél.  Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalának veze-
tıi közötti intranet kapcsolat jelenleg nincs, de igénylik, a pályázat során megvalósítandó cél. 
 

Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordinációt 
nem támogatják elektronikus megoldások (csoportmunka, workflow stb.), de hivatal vezetıje, az önkor-
mányzat és a hivatal dolgozói igénylik. A pályázat során megvalósul. 
 
A vezetık részérıl erıs az igény a rendszeres értekezletek megtartására. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció-
nak van hivatalon belüli írásos, elfogadott eljárásrendje.  
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció 
az ügyintézık között jellemzıen szóban történik, a munkatársak önállóan kezdeményezik. Az informális 
egyeztetések jellemzı területe a közcélú munkavégzés szervezése, pályázaton való részvétel, temetés 
támogatása, pénzügyek, szociális segély igénylése, amely ügy intézése során a szociális ügyekkel fog-
lalkozó ügyintézı az adóügyekkel foglalkozó ügyintézı segítségét kéri az ügyfél vagyonnyilatkozatának 
betekintéséhez, illetve a gépjármő nyilvántartásba.  Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivata-
lában az ügyintézık közül senki sem kezdeményes a másikkal informális kapcsolatot. Minden ügyintézı 
csak a saját munkájával foglalkozik. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció 
statisztika (vagy más típusú) elemzése nem történik. Mivel Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri 
hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció statisztika (vagy más típusú) elemzése nincs, 
ezért ezzel kapcsolatos ügyfél-megelégedettég nem mérhetı. Mivel Hidasnémeti önkormányzata pol-
gármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció statisztika (vagy más típusú) 
elemzése nincs, ezért ezzel kapcsolatos döntések sincsenek. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció 
módosítására van igény. A hivatal vezetıje és a polgármester elkötelezett a koordináció formálissá 
tételére. 
 

7.1.1. A szociális igazgatás ügymenet kapcsolatai és kapcsolódásai 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a szociális igazgatás ügymenete három szerve-
zeti egységet érint: ügyfélszolgálatot, a szociális igazgatás, a gazdasági ügyek  és a pályázatkezelési 
ügyintézıjét, és a kifizetést végzı pénztárat. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalán belüli, a szervezeti egységek közötti koordináció a 
szociális igazgatás és az adóügyi ügyintézık között szóban történik, pl. az átmeneti segély-kérelmek 
benyújtása során megvizsgálják az igénylı adótartozását. 
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7.1.2. A gazdasági  ügymenet kapcsolatai és kapcsolódásai 
 
Hidasnémeti polgármesteri hivatalban a gazdasági ügyintézés ügymenetéhez a következı ügytípusok  
kapcsolódnak: szociális ügymenet, építéshatósági ügymenet, igazgatási ügymenet, adó és pénzügyi 
ügymenet, pályázatkezelési ügymenet, egyéb szervezeti egységként kapcsolódik a könyvvizsgáló, és a 
pénztár. 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági ügymenethez formálisan kapcsoló-
dó szervezeti egység a szociális ügyintézı, az építéshatósági ügyintézı, az igazgatási ügyintézı, adó 
és pénzügyi ügyintézı, a pályázatkezelı ügyintézı, a pénztár és a könyvvizsgáló. kapcsolódó tevé-
kenységek pedig az iktatás, a postázás. 
 

7.1.3. A pályázatkezelés ügymenet kapcsolatai és kapcsolódásai 
 
Hidasnémeti önkormányzata polgármesteri hivatalában a pályázatkezelés ügymenete döntéshozói szin-
ten a polgármestert, a jegyzıt és a képviselıtestületet érinti. Döntéshozói szinten érintettek még a má-
sik öt település döntéshozói. Ügyintézıi szinten érintett még a pénzügy, az építésügy, a szociális ügy 
ügyintézıje, a technikai munkatárs, az intézmények vezetıi. Illetve az APEH. 
 
A pályázatkezelés ügymentéhez tartozóan a pályázatkezelı ügyintézı kapcsolat tart a pénzügy, az 
építéshatóság és a szociális ügy ügyintézıivel. 
 

7.2. Az ügytípusok  kapcsolatai és kapcsolódásai szervezeti egységek partnerekkel tartott 
külsı együttmőködés 

 
7.2.1. Önkormányzat által felügyelt intézményekkel (partnerekkel) tartott külsı együttmő-

ködés 
 
Hidasnémeti önkormányzata által felügyelt intézményekkel a rendszeres információ áramlás legjelentı-
sebb tárgya az intézmények éves költségvetésének megtervezése és elfogadása. Az önkormányzat 
rendesen bázisalapú ciklusterv alapján készíti költségvetését, ennek megfelelıen az önkormányzata 
által felügyelt intézmények is hasonló módon terveznek. A költségvetés tervezésének általános folya-
mata a következı:  
• önkormányzata által felügyelt intézmények vezetıi saját hatáskörben elkészítik az intézmények 

éves költségvetésének tervét, amely általában az intézmények munkavállalóinak bér és járulék költ-
ségeit tartalmazza, illetve az állami normatíva felhasználását 

• az intézmények vezetıi az intézmények éves költségvetésének tervét az önkormányzat költségve-
tésének tervezése elıtti idıszakban (általában tárgyév január hónapja) bemutatják a jegyzınek 

• a jegyzıvel történı egyeztetés az intézmény saját hatáskörben tervezett bér és járulékok költség-
tervén túl érinti az intézmény dologi költségvetését, amelynek tervét azonban a jegyzı készíti elı 

• az intézményvezetı és jegyzı egyeztetése során elkészült intézményi költségvetés tervét a jegyzı 
terjeszti a rendes éves költségvetési terv részeként a testület elı, amely módosíthatja, illetve elfo-
gadhatja önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabályban 

 
Hidasnémeti önkormányzata által felügyelt intézményekkel a rendszeres információ áramlás egyéb 
területei: 
 
• az intézmények szakmai programját (pl. az iskola pedagógia programját, illetve annak indokolt mó-

dosítását) az intézmény vezetıje készíti el, és nyújtja be a jegyzıhöz, aki a testület elé terjeszti, a 
testület pedig önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja el 
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• az intézmények alapító okiratát, szmsz-ét a (egyeztetve az intézmény vezetıjével)jegyzı állítja 
össze és terjeszti a testület elé, amely önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja 
el 

• az intézmények nyilvános szakmai rendezvényeikrıl, programjaikról szóban tájékoztatják a polgár-
mestert, a jegyzı felé írásban részvételre kérı meghívó érkezik 

• a polgármesteri hivatal szmsz-t (annak módosítását) a jegyzı állítja össze és terjeszti a testület el, 
amely önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabályban fogadja el  

• az intézmények vezetıi részt vesznek az intézmény belsı ellenırzési tervének elıkészítésében 
• egyéb területek, amelyekrıl az intézményvezetık tájékoztatás adnak vagy kérnek: rendkívüli kiadá-

sok, pályázatok. 
 
Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának támo-
gatására jelenleg nem áll rendelkezésre informatikai feltétel. Azonban mind a hivatal vezetıje, mint az 
intézmények vezetıi igénylik, és a pályázat során megvalósítandó. Belsı telefonhálózat mőködik, e-
mailt használnak. 
 
Az intézmények vezetıi számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok 
jelenleg nem állnak rendelkezésre. Azonban mind a hivatal vezetıje, mint az intézmény vezetıje igényi, 
és a pályázat során megvalósítandó. 
 
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott közintézmények szakmai eredményeirıl az intézményve-
zetı készít éves beszámolót írásban, amelyet a jegyzıszóban terjeszt a képviselıtestület elé, amely 
határozatban elfogadja. A közintézmények vezetıi negyedéves pénzügyi jelentést készítenek a célelıi-
rányzat felhasználásáról, havi jelentést a tartozásállomány alakulásáról. A beszámolókat a jegyzı ter-
jeszti a képviselıtestület elé, amelyek csak tájékoztató információt jelentenek, elfogadni vagy határoza-
tot hozni róla nem kell. 
 
A közös fenntartású intézmények költségvetésérıl a társult önkormányzatok közösen döntenek, a köz-
intézmények vezetıi szakmai kérdésekben Hidasnémeti önkormányzati hivatalának számolnak be. 
 

8. A projekt szemlélet 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalának vezetıi és az új dolgozói körében már van érdeklıdés a pro-
jektszemlélet iránt, a régebbi dolgozóknál nincs, de a munkavállalók önállósága megvan. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pályázatkezelés területén indult meg a projektszemlélet be-
vezetése. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a projektszemlélet bevezetése az idısebb korosztály idegen-
kedését váltja ki. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a projektszemlélet bevezetését korábbi képzések támogatták: 
HEFOP keretén belül pályázatírói képzés, kistérségi szinten projektmenedzsment képzés.  
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a projektmenedzsmentet nem támogatja IT eszköz, és pro-
jektmenedzsment szoftvert sem használnak a munkatársak Igény megvan rá. 
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9. Stratégiai tervezés 
 
Hidasnémeti önkormányzatának választott tisztségviselıi és a polgármesteri hivatal vezetıi jelenleg 
nem ismerik a stratégiai tervezés módszertanát. Igény van rá, a pályázat keretében képzés során meg-
valósítandó. 
 

Bár Hidasnémeti önkormányzatánál a stratégiai tervezés a kapcsolódó szakmai ismeretek jelenlegi 
hiánya miatt nem terjed el, a beruházásoknál, fejlesztéseknél viszont jelentkezik a stratégiai tervezés, 
annak kiterjesztése iránti elkötelezettséget érezni lehet a vezetıknél. 
 

A stratégiai tervezés bevezetésének elınyeit látják Hidasnémeti önkormányzatánál, de akadálynak 
érzik, hogy felsıbb szinten (szakigazgatás) sincs még stratégiai tervezés bevezetve. 
 

Hidasnémeti önkormányzatánál a stratégiai tervezés bevezetését jelenleg képzés nem támogatja. 
 

Hidasnémeti önkormányzatánál a stratégiai tervezést IKT eszköz nem támogatja 
 

10. A költségvetéshez kapcsolódó eljárásrendek 
 

10.1. A költségvetés tervezésének eljárásrendje 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a költségvetés jelenlegi tervezésének módszertana kétütemő bázislapú 
ciklusterv. Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezéséét a jegyzı felel, aki a tervezési 
munkában a hivatalon belül a pénzügyi elıadó munkájára támaszkodik. Az önkormányzat által fenntar-
tott intézmény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben tervezik meg az intézmény(ek) intézményi költségveté-
si tervét, amely az intézményben dolgozó közalkalmazottak bér és járulékainak tervezésébıl áll. Az 
intézmények dologi kiadásainak tervezését a jegyzı végzi el. A döntés-elıkészítés folyamatát meghatá-
rozza a központi költségvetés elfogadásának idıpontja, hiszen az tartalmazza a normatív támogatás 
elemeit. 
 
Az intézmények igényei, a könyvelı jelentései alapján a költségvetés tervét a pénzügyi munkatárs köz-
remőködésével a jegyzı terjeszti elı a testületnek. A beterjesztésnek (figyelemmel a központi költség-
evetés elfogadásának idıpontjával) tárgyév február 15.-éig meg kell történnie, a testületnek rendelettel 
kell elfogadni 30 napon belül. A költségvetés tervének elkészítésében korábban elıfordulhatott a belsı 
határidı csúszása, amelynek oka a megfelelı létszámú pénzügyi elıadó munkatárs hiánya, illetve az 
ebbıl fakadó feladat-torlódások. 
 
A jegyzı állítja össze az önkormányzat éves költségvetésének végleges tervét, amelyet a képviselıtes-
tület elé terjeszt. A képviselıtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben 
dönt. Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselıtestület elı történı beterjesztése a tárgyév 
február15.-i megtörténik, a terv megvitatása és elfogadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörténik 
 
Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a testület nyil-
vános ülésén történik, amelyen bármely állampolgár, akár társadalmi szervezet képviseletében is részt 
vehet. Azonban ezt a lehetıséget nem használják k az állampolgárok, érdeklıdés nem tapasztalható. A 
költségvetés tervdokumentumai nem nyilvánosak, de az elızı év sarokszámai igen 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához döntés-támogatási 
eszközök nem kapcsolódnak. Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezéséhez és végrehaj-
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tásához stratégiai módszertant nem alkalmaznak. Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének terve-
zési és végrehajtási folyamatában egyéb módszertant mint a bázisalapú ciklusterv, nem alkalmaznak. 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezési és végrehajtási folyamatában egyéb módszer-
tant mint a bázisalapú ciklusterv, nem alkalmaznak. Változtatásra van igény, de nem életszerő, mert 
nem bonyolult a költségvetés. 
 
Az intézmények vezetıi számára betekinthetı a döntés-elıkészítı dokumentáció, nincs alapos IKT 
támogatottság sem.  Intraneten keresztül nem állnak kapcsolatban egymással a hivatal és az intézmé-
nyek vezetıi, de igény van rá, és a pályázat során megvalósítandó.  Hidasnémeti önkormányzatánál 
jelenleg új költségvetés tervezési és végrehajtási technikákat nem alkalmaznak. Tehát IKT támogatott-
sága nem releváns. A testület félé benyújtott költségvetési táblák papírlapúak, igény van elektronikus 
adathordozóra, amely a pályázat keretei között megvalósítandó. 
 

10.2. A pénzügyi  és költségvetés végrehajtási ellenırzés eljárásrendje 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés belsı el-
lenırzési terv alapján készül, folyamatba építetten évközben. Fıkönyvi kivonatot készít a pénzügyi elı-
adó és a jegyzı ellenırzi. 
 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez kapcso-
lódó döntési folyamatokhoz kapcsolódóan nincs külön dokumentum, a belsı ellenırzési terv alapján 
történik. Fıkönyvi kivonatot készít a pénzügyi  elıadó és a jegyzı ellenırzi. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez döntés-
támogatási eszközök jelenleg nem kapcsolódnak. Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi 
és költségvetés végrehajtási ellenırzésnél jelenleg a stratégiai tervezés módszertana nincs jelen. Hi-
dasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben egyéb) 
technikákat nem alkalmaznak. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek folya-
matában nincsenek az intézménynek felelısei. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek jelenleg 
nincs nyilvánossága. Az ellenırzést elfogadó testületi ülés jegyzıkönyvét ugyanakkor fel lehet tenni zz 
önkormányzat honlapjára. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének rendje 
folyamatba épített, negyedévente történik. A belsı ellenırzés a belsı ellenırzés terve és üteme szerint 
zajlik. A jelenlegi eljárásrend megfelelı 
 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének jelen-
leg nincs IKT támogatottsága. Az igény meg van rá, a pályázat során megvalósítandó. Hidasnémeti 
önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben hivatal vezetıi szá-
mára nem állnak rendelkezésre elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok. Az igény meg van rá, 
a pályázat során megvalósítandó. 
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11. A szakpolitikák 
 

Hidasnémeti önkormányzatánál szakpolitikák önállóan nincsenek definiálva. Hidasnémeti önkormányza-
ta az önállóan nem definiált szakpolitikák tervezéséhez külsı szakértıt nem vesz igénybe, a többcélú 
társulás munkaszervezetében dolgoznak szakreferensek. Emberi erıforrásaikat a hivatal és részben az 
intézmény adja. Az intézmény vezetıje dönt a munkatársak felvételérıl, és a szükséges képzésekrıl – 
amelyekre a részvételt a munkatárs is kezdeményezheti. A képzések költségének 50-100 %-át egyedi 
döntések alapján támogatja a képviselıtestület. 
 
Az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elıkészítése és elfogadása közötti tartalmi 
és eljárási kapcsolatok a következık: 
 
A pénzügyi teljesítések értékelése a gazdasági ellenırzési folyamatába van beépítve. A szakmai teljesí-
tések értékelése a szakmai szervezetek ellenırzési folyamatába van beépítve 

 
Hidasnémeti önkormányzata az önállóan nem definiált szakpolitikák erıforrásigényei önállóan nem 
jelennek meg a költségvetésben, nincsenek kapcsolódó mérési eljárások, stratégiai tervezés sincs eze-
ken a területeken. 
 

12. A közbeszerzés  
 
Hidasnémeti önkormányzatának közbeszerzési koncepcióit, célját és tartalmát a a jegyzı és a polgár-
mester egyezteti. Külsı szakértı céggel elkészttetik a közbeszerzés ajánlattételi és ahhoz kapcsolódó 
mőszaki dokumentációját. A jegyzı a szakmai anyagokat átadja a képviselıtestület ad hoc közbeszer-
zési bizottságának. A közbeszerzési bizottság jóváhagyja a közbeszerzési dokumentumokat, a polgár-
mester szignálja és a jegyzı kiküldi a közbeszerzési ajánlatkéréseket. 
A beérkezett ajánlatokat a jegyzı átadja a képviselıtestület ad hoc közbeszerzési bizottságának, amely 
javaslatot tesz a nyertes ajánlattevırıl a képviselıtestületnek. A képviselıtestület határozatban dönt a 
közbeszerzés nyertesérıl. A határozat melléklete a közbeszerzési bizottság ülésének jegyzıkönyve. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg közbeszerzési szabályzat áll 
rendelkezésre, mint döntés-támogató eszközök. A döntés-támogatáshoz külsı szakértı céget vesz 
igénybe az önkormányzat, amelynek részérıl a polgármester és a jegyzı vesz részt az egyeztetésben 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem kapcsolódik stratégiai 
tervezés, a közbeszerzése éves alacsony száma nem indokolja, 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához a Kbt. iránymutatásain túl nem alkal-
maznak egyéb technikákat, a közbeszerzése éves alacsony száma nem indokolja, 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításában az intézménye vezetıje az intéz-
ményt érintı beruházás során (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal élhet, 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így 
felelıse sem. De tervezik. A pályázat során megvalósítandó cél. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításánál a közbeszerzési eljárások lebonyo-
lításának ideje megfelelı. A határidık betarthatók, nem kell változtatni. 
 
 



 16

Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolítását IKT eszközök nem támogatják, nincs 
erre szükség, a közbeszerzések alacsony száma miatt. Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzé-
sek lebonyolításával kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok 
jelenleg nincsenek. Hidasnémeti önkormányzatánál a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat beveze-
tésével kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nin-
csenek. 
 

13. A nyilvánosság 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásával kapcsola-
tos kérdésekben a polgármester és a jegyzı egyeztet. A nyilvánosság folyamatát szabályozó dokumen-
tum jelenleg nincs az önkormányzatnál, ezért eljárásrend sem létezik, munkaköri leírásokban sem sze-
repel. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásáért és a dönté-
sek nyilvánossá tételéért a jegyzı a felelıs. A képviselıtestület üléseinek jegyzıkönyvei, az önkor-
mányzat határozatai és rendeletei, a szociális feladatok egy része papíralapon hozzáférhetık a nyilvá-
nosság számára a hivatalban. 
 
A jegyzı utasítására a hivatal ügykezelı munkatársa az önkormányzat épületének hirdetıtáblán 
kifüggeszti az aktuális dokumentumokat. Az önkormányzati jogszabályokat a helyi kábeltévé képújsága 
is közli. Cél a tájékoztatás elektronikus támogatása, azaz a dokumentumok közzététele a honlapon, 
illetve a hivatal dolgozó számára visszakereshetı adatállomány készítésére van igény. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételéhez jelenleg a hivatali hirdetıtáb-
lát, régebben a kábeltévé képújságát használják. Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a döntések 
nyilvánossá tételének ideje követi a döntések meghozatalának idıpontját, késés nincs. A Hidasi Hírnök 
negyedévente jelenik meg, sürgıs információkról szórólapon tájékoztatják a lakosságot. Változtatás 
nem szükséges. A lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatása folyamatában az intézmények ré-
szérıl a helyi újságban (Hidasi Hírnök) külön-külön rovatot vezetnek, illetve rendszeresen szerveznek 
szülıi munkaközösség üléseket. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételének jelenleg nincs IKT támoga-
tottsága. Azonban a honlap tartalomfejlesztése iránt igény van, ez a pályázat során megvalósítandó. 
Hidasnémeti önkormányzatnak honlapján jelenleg nincs panaszkezeléssel foglalkozó rovat. Tervezik és 
a pályázat során megvalósítandó. 
 
Hidasnémeti önkormányzata jelenleg nem rendelkezik kommunikációs vagy PR tervvel, koncepcióval. A 
polgármester és jegyzı szóbeli egyeztetése alapján születnek meg a területtel kapcsolatos formai és 
tartalmi döntése. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál jelenleg nincs rendszeres  a sajtófigyelés és -elemzés, panaszkezelés. 
Panaszok esetileg érkeznek a hivatalba. Az erıforrás feltételek a személyes panasztételre és panasz-
kezelésre megvannak. 


