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I Bevezetés 
Jelen dokumentum a GKIeNET Kft. terméke, és a Monor Város Önkormányzatánál végrehajtásra kerülő ” 
Szervezetfejlesztési feladatok ellátása Monor Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában” c. projekt 
keretében készült. A dokumentum célja, hogy a polgármesteri hivatal működési fejlesztésével, illetve 
intézményeivel kapcsolatos javaslatokat fogalmazzon meg az alábbi adatokra támaszkodva:  

 a hivatalban, illetve az intézményvezetők körében lefolytatott interjús lekérdezés; 
 ügyviteli dokumentumok feldolgozása; 

A dokumentum Monor Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztési programpontjai 
közül az alábbi célok megvalósítását támogatja: 

 I/e. a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés 
eredményességét segítő mutató javítása érdekében; 

 I/b. ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat 
átalakítása). 

 I/c. a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása. 
 I/h. a hivatal és fenntartott intézmények közti kapcsolat javítása. 
 I/d. rendeletalkotási audit 

A fenti célok megvalósítása a Hivatalt érintő, átfogó fejlesztési lépések végrehajtásán keresztül lehetséges, 
amelyek egyszerre több pályázati részterületet is érintenek a fentiek közül. 

 



II Működésfejlesztés 

II.1 Az Önkormányzati működés keretrendszere 

Megközelítésünk 

Annak ellenére, hogy a magyar önkormányzati szektor működését szabályozó jogi környezet igen kiterjedt, a jogszabályok 
által előírt működési keretrendszeren túl az önkormányzatok működése nagyon sokféle. Ez adódik abból is, hogy az 
Alkotmány 43. § (1) bekezdése kimondja, hogy A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §) egyenlők, azonban az 
önkormányzatok kötelezettségei eltérőek lehetnek. 

Az Ötv 1. § (5) bekezdése pedig így szól: „Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is 

megállapíthat.”  

A hivatali struktúra kialakítását nem csak az önkormányzati igazgatás, de az állami igazgatási feladatok is meghatározzák: 
nincs minden településen okmányiroda, gyámhivatal vagy I. fokú építésügyi hatóság. Ezeket a hatásköröket általában 
városokba, körzetközpontokba telepítik és ez nagyban befolyásolja a hivatali szervezeti felépítését. 

A működési keretek kialakításában, illetve a jog által le nem szabályozott területen az egyes Önkormányzatok más-más 
technikákat alkalmaznak. Ezek a technikák gyakran modellekbe rendezhetőek, de vannak egyedi megoldások is. A 
továbbiakban olyan működés-fejlesztési javaslatokat kívánunk vázolni, amelyeket véleményünk szerint a jelen (pénzügyi, 
emberi, illetve infrastrukturális) erőforrás struktúra mellett bevezethetőek, vagy középtávon megfontolandóak Monor Város 
Önkormányzata számára. 

A dokumentum felépítése követi az önkormányzatok működését, miszerint az ellátandó feladatok köre jól definiált, 
ugyanakkor egy-egy önkormányzat esetében a teljes feladathalmaznak csak bizonyos részhalmazai relevánsak. 
Mindemellett a végrehajtáshoz rendelkezésre álló és használt eszközrendszer nagyon sokféle. Ezek együttesen azt 
eredményezik, hogy nincs két egyforma önkormányzat.  

A dokumentum célja, hogy áttekintse a Monor Város Önkormányzatánál releváns feladathalmazt, majd ezt követően 
javaslatokat tegyen az ellátáshoz használt eszközrendszer fejlesztésére. Ennek megfelelően az első munkafázis az 
önkormányzat strukturális leírása, azaz a releváns feladathalmaz és a használt eszközrendszer bemutatása és ennek 
segítségével az aktuális helyzetkép megrajzolása.  

A működés-fejlesztési javaslatok bemutatása a pályázatban megjelölt témakörönként, azon belül működési területenként 
történik. A dokumentumban törekszünk a működés-fejlesztési javaslatok logikus levezetésére. Kizárólag olyan témakörök 
bemutatására törekszünk, amely kapcsán fejlesztési javaslatot fogalmazunk meg a Hivatal működéséhez. Valamennyi 
témakör kapcsán célunk annak menedzsment elméleti hátterének rövid összefoglalása, majd bemutatjuk a Hivatal adott 
témakör kapcsán folytatott gyakorlatát. A jelenlegi működés bemutatása után az adott, feltárt problémára megoldás 
kínáljunk, mind a megvalósítandó célállapot leírása, mind a megvalósítás útjára tett javaslat tekintetében. 

A szervezet átalakításával kapcsolatos javaslatainkat top-down megközelítésben tesszük meg. Először az alapvető 
szervezeti konfigurációval kapcsolatos javaslatainkat tesszük meg, majd ezt követően azonosítjuk a fejlesztés tárgyát 
képező (kritikus) folyamatait és azok kapcsán fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg. 



A hazai önkormányzatiság 

A demokratikus politikai rendszer egyik fontos vívmánya az önrendelkezés és önigazgatás elve: az, hogy a különböző 
közösségek minél inkább maguk dönthessenek az őket érintő ügyekben. 

Az 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya IX. fejezetében alapjogokat biztosít az önkormányzatok 

számára. A 41. § kimondja Magyarország területi felosztását, amely így szól: „A Magyar Köztársaság területe fővárosra, 
megyékre, városokra és községekre tagozódik.” 

A fővárosban kötelező jelleggel előírja a kerületek kialakítását ezzel szemben a városoknak, csak megengedi. A jelenlegi 
közigazgatás rendszerébe ezért nem lehet beilleszteni a régiót vagy kistérséget mind közigazgatási szintet, mivel az 
Alkotmány csak 2/3-os többséggel módosítható. 

Az önkormányzás jogát egy adott közösség azáltal gyakorolhatja, hogy megválaszthatja saját vezetőit, azokat, akik szerintük 
legjobban képviselik érdekeiket, és akik a többség képviseletében közvetlenül döntenek az adott közösség ügyeiben. 

Erről az Alkotmány 42. §-a így rendelkezik: „A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye 
választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok 

közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való 

gyakorlása.” 

Egy település lakóinak, helyi társadalmának joga van arra, hogy önálló irányítási rendszert válasszon és tartson fenn, amely 
a központi államhatalomtól független döntéseket hoz a közösséget érintő ügyekben. A helyi társadalom érdekeit kifejező 
független szervezetet nevezzük összefoglaló néven önkormányzatnak. 

 Az Alkotmány körülbástyázza az önkormányzati jogokat. 
„A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének 

jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz 

fordulhat.” 

Nem engedi azt meg, hogy a törvénynél hierarchiában alacsonyabb jogszabály kötelezettséget állapítson meg az 
önkormányzat részére. 

Az önkormányzat is követhet el jogszabálysértést és ott is a határozat ellen bírósági utat és rendelete ellen 
Alkotmánybírósági jogorvoslatot ír elő a törvény. 

Az 1990. évi LXV. törvény, közismert nevén az Önkormányzati törvény, (továbbiakban Ötv.) 1. § (3) bekezdése 

kimondja „Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.” 

Az önkormányzat ugyanakkor az államhatalom helyi szervezeteként is működik, hiszen a közügyek túlnyomó többségét nem 
az államhatalom legfelső szintjén (a parlamentben vagy a minisztériumokban) kell megoldani, hanem ott, ahol azok 
felmerültek. Az önkormányzatok működését sajátos kettőség jellemzi: saját ügyeikben a helyi társadalom önállóságának 
képviselői, ugyanakkor sok esetben a központi hatalom helyi végrehajtói is. 

Az Ötv. alapján a helyi önkormányzat önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét, önkormányzati tulajdonával 
önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról 
egységes költségvetéséből gondoskodik, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 



előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására - polgármesteri hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt 
hoz létre. 

Az emberek nagy része számára tehát a politikai rendszer, az államhatalom a Polgármesteri Hivatal képében jelenik meg, 
hiszen ügyeik túlnyomó többségét a helyi hatóságoknál kell elintézniük. 

A hazai önkormányzati szektor számokban 

Jelenleg több mint háromezer település van Magyarországon, melyek közül több mint 3130 működtet települési 
önkormányzatot. Túlnyomó többségük (81%) községekben, 5%-uk nagyközségekben, 13%-uk városokban, míg 1%-uk 
megyei jogú városokban, illetve a fővárosi kerületekben működik. 

Az egy települési önkormányzatra jutó lakosok száma átlagosan mintegy 3200 fő. A teljes lakosság 27%-a a községekben, 
35%-a a nagyközségekben és a városokban, 38%-a pedig a megyei jogú városokban és a kerületekben él. 

A polgármesteri hivatalok 2008-ban átlagosan 15,3 főt foglalkoztattak. Több mint 40%-uk legfeljebb 5 dolgozóval végzi 
munkáját, 30%-uk 6-10 főt foglalkoztat, míg egynegyedük működik ennél magasabb létszámmal. A hivatalok 8%-ánál 
nincsen főállású alkalmazott, 18%-ánál 1-2 fő, 19%-ánál 3-5 fő látja el a teendőket. Az összes foglalkoztatott 34%-a 
dolgozott a községi, 6%-a a nagyközségi, 29%-a a városi, 31%-a pedig a megyei jogú városi, a kerületi hivataloknál és a 
fővárosi önkormányzatnál. 

Az Ötv. a társulás szabadságából kifolyólag engedi az önkormányzatok körjegyzőségekbe való társulását. Sőt minden évben 
a költségvetési törvény általában ösztönzi is az önkormányzatokat arra, hogy ezen társulási formában élve csökkentsék a 
kiadásaikat. A korábbi években tapasztaltakhoz képest a legjelentősebb változást az jelenti, hogy bővült a körjegyzőségi 
formában működő önkormányzatok száma, ezzel együtt pedig az ott dolgozó alkalmazottak részaránya is emelkedett. Az 
önálló községek számában csökkenés figyelhető meg, ezek felső rétegéből körjegyzőségi székhelyek, a kisebb 
településekből pedig körjegyzőségi tagtelepülések váltak. Ennek a folyamatnak a hátterében egyrészt a finanszírozási 
nehézségek állnak, mivel sok kis község a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokból nem volt képes önállóan ellátni 
feladatait, egy másik ok lehet az, hogy egyes támogatásokhoz (pl. ÖNHIKI) való hozzájutás feltétele a körjegyzőségbe való 
tartozás, harmadrészt valószínűleg ezek az önkormányzatok felmérték, hogy ez a fajta működési forma egyszerűen 
hatékonyabb. 

A körjegyzőség 

Az 1.000-nél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladatok ellátására 
körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. 1.000-nél több, de 2.000-nél kevesebb lakosú község is részt vehet 
körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye 2.000-nél több lakosú település is lehet. Az 1.000-nél kevesebb lakosú község 
képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. Ilyen egyre 
kevesebb van, mert igazolnia kell a településnek, hogy a szomszédos települések nem akarnak vele társulni. Továbbá az 
„ÖNHIKI” támogatásból kiesik. A jelenlegi finanszírozási rendszerben, ha nem rendelkezik nagy iparűzési- vagy 
gépjárműadóval nehezen tudja kifizetni a jegyző bérét. Ilyen helyeken általában a polgármester is főállású, ami nem kis 
összeget tesz ki a település költségvetésében. 



A körjegyzőség a komplex hatósági igazgatási társulások egyik sajátos, speciális vonásokat hordozó alakzatának 
tekintendő, bár a körjegyzőséget a törvényalkotó szerkezetileg nem az önkormányzatok társulásaival foglalkozó fejezetben 
helyezte el. 

A körjegyző ellátja az alábbi funkciókat: 

 a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási 
feladatokat; 

 a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását; 
 a körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges 

tájékoztatást megadni; 
 a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról; 
 a körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek - egyeztetett - szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben 
ügyfélfogadást tartani; 

 a körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek 
polgármesterei együttesen végzik. 

Önkormányzati társulások, kistérségi társulások 

A kistérség a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható 
területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az 
ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. 
Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik 

(A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény) 

Magyarország kistérségei 



 

Magyarország kistérségeinek fejletségi szintjei 

 

A többcélú kistérségi társulás jogszabályi háttere 

1. § (1) A kistérségben - kivéve a fővárost és azt a kistérséget, amelyben egy település alkot egy kistérséget - 
működő települési önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi 
együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulási 



megállapodás) a kistérségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás részt 
vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok 
készítésében, megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi 
közszolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. E törvény 
alkalmazásában kistérségen a törvény mellékletében megjelölt kistérséget kell érteni. 

A melléklet szerint a monori többcélú kistérségi társulás a következő településekből áll: 

− Bénye 

− Csévharaszt 

− Ecser 

− Gomba 

− Gyömrő 

− Káva 

− Maglód 

− Mende 

− Monor 

− Nyáregyháza 

− Péteri 

− Pilis 

− Üllő 

− Vasad 

− Vecsés 

 

2. § (1) A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi 
feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes 
feladat- és hatáskörök ellátásáról: 

a) oktatás és nevelés; 

b) szociális ellátás; 

c) egészségügyi ellátás; 

d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem; 

e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; 

f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; 

g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; 

h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; 

i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás; 

j) környezet- és természetvédelem, valamint 
hulladékkezelés; 

k) szennyvíztisztítás- és elvezetés; 

l) területrendezés; 

m) esélyegyenlőségi program megvalósítása; 

n) foglalkoztatás; 

o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint 
idegenforgalom; 

p) állat- és növényegészségügy; 

q) belső ellenőrzés; 

r) területfejlesztés. 



 

(2) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás legalább az (1) bekezdés a), b), c) és r) pontokban meghatározott 
feladatkörbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akkor ezekhez a központi 
költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönző támogatást biztosít. 

 

Kistérségi társulások előnyei 

A társulás előnye, hogy 

− megteremti annak a feltételrendszerét, hogy a területfejlesztés és a településfejlesztés összehangoltan 
történjen; 

− a meglévő intézményi kapacitásokat figyelembe véve együtt tudják meghatározni a fejlesztésekre szoruló, 
illetve az átalakítást igénylő intézményeket, testületeket; 

− közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjának megvalósítása; 

− számos olyan közszolgáltatást is biztosítani lehet kistérségi keretek között, melyre az önkormányzatok 
önállóan nem képesek az adott színvonalon; 

− optimalizálni lehet a kapacitásokat; 

− ösztönző támogatás a minisztérium felől, amelynek főbb céljai: 
 a társulások létrehozásának ösztönzése, a kistérségi rendszer megerősítése, 
 a kistérségi szinten ellátható önkormányzati közszolgáltatási feladatok szakmailag magasabb 

színvonalú, hatékonyabb szervezésének elősegítése,  
 a kistérségi területfejlesztési projektek megvalósításának elősegítése, 
 a kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése; 

− a székhelytelepülések a többcélú társulások megalakulásának folyamatában meg a látszatát is kerülni 
akarják annak, hogy plusz jogosítványokra tartanának igényt, tevékenységüket a közösségi érdek alá 
rendelik. A szervezésben és a feladatellátásban viszont a legtöbb helyen meghatározó szerepet vállalnak. 

− tolerancia és türelem a jövőben is nagyban elősegítheti a többcélú társulások megerősödését, a kapcsolatok 
elmélyítését; 

− A többcélú kistérségi társulások megalakulása miatt egyetlen működő társulást sem kell automatikusan 
megszüntetni. Az egycélú, jól működő társulásoknak a jövőben is létjogosultsága van. Célszerű természetesen 

az együttműködések jelenlegi rendszerének áttekintése a párhuzamosságok kizárása érdekében, hiszen ugyanarra a 
feladatkörre, ugyanazon résztvevőkre (társulási tagokra) felesleges két társulási formát működtetni. 

− A kistérségi társulások egymással illetve más önkormányzatokkal megállapodást köthetnek feladat közös 
ellátására, tehát mód van arra, hogy a nagyobb léptékeket igénylő közszolgáltatások ellátásában is szerepet 
vállaljanak ilyen módon ezen társulások. 

 

Kistérségi társulások hátrányai 
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− a törvényi szabályozás elhúzódása a bizonytalanságot növelte, és megnehezítette a gyors megalakulást ; 

− a döntési jogkörök csorbulnak az egyes önkormányzatok esetében; 

− csökken az önálló mozgástér, az önkormányzatok együttműködésre vannak kényszerítve; 

− azokon a településeken, akikhez a többi település felzárkózik (oktatás, szociális- és egészségügyi 
szolgáltatások) lassulhat a fejlődés; 

− a társulási működés erőforrásokat vonhat el az önkormányzat belső működésétől 

A polgármesteri hivatal 

Az Alkotmány 44/B § kötelezően előírja az önkormányzat számára a hivatal létrehozását.  Az Ötv. 38. § (1)  szintén 

leírja, hogy „A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására.”  

A polgármesteri hivatal irányításért a polgármester, a hivatal vezetésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a 
felelős. A polgármesteri hivatal tevékenységének két nagy csoportját különböztetjük meg. 

A közigazgatást két részre oszthatjuk állami igazgatás és önkormányzati igazgatás. Helyi szinten mindkét igazgatás 
végrehajtása a polgármesteri hivatal feladata. Az önkormányzati igazgatás címzettje mindig a képviselő-testület, míg az 
államigazgatási feladatok hatásköre a jegyző, kivételes esetben a hivatal ügyintézője. Törvény vagy törvény felhatalmazása 
alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert, a főpolgármestert, államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel. 

Sajnos manapság ez a két csoport összemosódik egymással, pedig nem lenne szabad, mert ez a közigazgatás gyengülését 
jelenti. Jelenleg a polgármesteri hivatalokban 90%-ban államigazgatási feladatok vannak túlsúlyban. 

Önkormányzati ügyek 

A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a 
feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Ezek egyfelől törvény által a helyi önkormányzatnak megállapított kötelező 
feladat- és hatáskörök, másfelől azok az önként vállalt feladat- és hatáskörök, amelyeket jogszabály nem utal más szerv 
hatáskörébe. 

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület 
és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala látják 
el. A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi 
önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást 
adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

Az Ötv 8. § (4) bekezdése felsorolja taxatíve az önkormányzat kötelező feladatait, mely így rendelkezik: „A települési 
önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról 

és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető 

fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.” Ezeken kívül más 
feladatokat is elláthat az önkormányzat, de a kötelező feladatot az önként vállalt nem veszélyeztetheti.  
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Önkormányzati ügyekben döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete - annak felhatalmazására bizottsága, a 
részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a polgármester -, illetőleg a helyi 
népszavazás hozhat. Törvény kivételesen állapíthat meg önkormányzati feladat- és hatáskört a polgármesternek. 

Az önkormányzati ügyek megoldásával kapcsolatban a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzati képviselők 
munkájának támogatását, a képviselő-testület és annak szervei működéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, 
előkészíti és végrehajtja az önkormányzati ügyekben hozott döntéseket, sőt a kisebbségi önkormányzatok adminisztrációs 
feladatait is itt látják el. 

Államigazgatási ügyek 

Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a 
jegyzőnek, kivételesen államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel a polgármestert és a képviselő-testület hivatala 
ügyintézőjét is. 

Az államigazgatási ügyek megoldásával kapcsolatban a polgármesteri hivatal közreműködő, vagyis előkészíti döntésre az 
államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről. Egyes államigazgatási ügyek 
esetén a hatáskör címzettje, a jegyző aláírási joggal ruházhatja fel az adott ügy ügyintézőjét (kiadmányozás), aki ezekben az 
esetekben a döntések meghozataláért is felel, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a hatáskör gyakorlója ezekben az 
esetekben is a jegyző. Jelenleg egy jegyzőnek kb. 2000 hatáskört állapítanak meg különböző jogszabályok. Kivételesen 
törvény a polgármestert is felruházhatja államigazgatási hatáskörrel. 

A polgármesteri hivatal ügyintézője akkor és csak akkor a hatáskör gyakorlója, ha törvény vagy törvény felhatalmazása 
alapján kormányrendelet államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházta fel. 

A polgármesteri hivatal operatív szakmai vezetője a Jegyző. Ő felel az alábbiakért: 

 az ügyek előkészítéséért, azok végrehajtásáért, 
 a hivatali munka hatékony megszervezéséért, a munkavégzéshez szükséges feltételek rendelkezésre 

állásáért. 

Az önkormányzatok szervezeti felépítésének modellje 
A következő ábra szemlélteti az önkormányzatok szervezeti felépítését:  
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1. ábra Önkormányzat szervezeti felépítése 

Államigazgatási
ügyek

Önkormányzati
ügyek

Képviselő testület

Polgármester

Alpolgármester(ek)Jegyző

Polgármesteri hivatal szervezeti egységei

 

Az önkormányzati törvény kommentárja leszögezi, hogy a képviselő-testület hivatala bár egységes, több 
szervezeti egységet lehet és szükséges is kialakítani. A kommentár a következő területeket emeli ki: 

 infrastruktúra-fejlesztés, 
 intézményirányítás, 
 gazdálkodás, 
 hatósági tevékenység és  
 titkársági tevékenység. (A titkárságon belül a törvényességi, a munkaügyi, az ellenőrzési és az ellátó 

feladatokat jelöli meg.) 

A polgármesteri hivatalok szervezeti kialakításánál két elméleti kiindulóponttal találkozhatunk: 

 az ellátott feladatok által meghatározott, önkormányzati (közszolgáltatási és önkormányzati hatósági) és 
államigazgatási (hatósági) feladatokat ellátó szervezeti egységek, 

 az önkormányzati bizottsági struktúrához igazodó szervezeti egységek. 
 Általánosságban megállapítható, hogy ezeken felül a polgármesteri hivatal szervezetének kialakítását 

leginkább a következő tényezők határozzák meg: 
 a törvény által a helyi önkormányzatnak megállapított – és helyben ellátott – kötelező feladat- és 

hatáskörök, és az önkormányzat által önként vállalt feladat- és hatáskörök összessége, 
 az önkormányzat/polgármesteri hivatal ellátási területe (lakosságszám, összetétel, ügyszám), 
 a polgármesteri hivatal munkatársainak kvalitásai, 
 a polgármesteri hivatal infrastrukturális ellátottsága, 
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 a jegyző szakmai filozófiája. 

A közfeladatok kiszervezése – önkormányzati intézmények 

A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt alapíthat. A helyi 
önkormányzat az intézményét támogatásban részesíti. Nem vonhatja el és a támogatásba nem számíthatja be az 
intézménynek a kötelező térítési díjon kívüli bevételeit. 

Az intézmény a támogatást és saját bevételeit önállóan használja fel, a használatában levő ingatlanokat és ingókat — az 
alapfeladata sérelme nélkül — bevételei növelésére fordíthatja. Az önkormányzat a más által fenntartott intézmények 
működéséhez is támogatást nyújthat. 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény rendelkezik a gazdálkodás önálló, gazdaságos és szakszerű viteléhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, melyek összessége a szervezeten belül e célra elkülönített egységként működik, 
s amely saját maga végzi az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait. 

A részben önállóan működő intézmény nem rendelkezik az önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodásának feltételeivel, 
ezért pénzügyi-gazdasági feladatait más szervezet végzi, ez azonban nem érinti az intézmény jogi személyiségét és 
szakmai önállóságát. Az így gazdálkodó intézmény – teljes jogkörűként – vagy valamennyi rovat felett, vagy – 
részjogkörűként – csak a fenntartó által jóváhagyott rovatok felett rendelkezik szabadon; a korlátozott rovatokról csak 
fenntartói ellenjegyzéssel történhet kifizetés. 

Leggyakrabban kiszervezett közfeladatok 

A közfeladat ellátás intézményi kereteinek szabad kialakítása számos esetben a közszolgáltatások kiszervezéséhez 
vezetett. Ezeknek a feladatoknak az ellátása azonban továbbra is önkormányzati feladat. Tekintsük át először a szűken vett 
önkormányzati működtetésből leggyakrabban kiszervezett feladatokat: 

 Oktatási feladatok 
 Óvodák működtetése 
 Alapfokú oktatási intézmények működtetése 
 Középfokú oktatási intézmények működtetése 

 Egészségügyi feladatok 
 Háziorvosi hálózat működtetése 
 Gyermekorvosi hálózat működtetése 
 Iskolaorvosi hálózat működtetése 
 Fogorvosi hálózat működtetése 
 Orvosi ügyelet működtetése 
 Védőnői hálózat működtetése 
 Szakorvosi ellátás működtetése 

 Szociális feladatok 
 Bölcsődék működtetése 
 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működtetése 
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 Területi Gondozási Központ működtetése 
- Idősek otthona működtetése 
- Nappali ellátást nyújtó idősek klubja működtetése 
- Házi étkeztetés működtetése 
- Házi segítségnyújtás működtetése 

 Közművelődési és sport feladatok 
 Művelődési Központ működtetése 
 Könyvtár működtetése 
 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetése 
 Múzeumok, helyi gyűjtemények, tájházak működtetése 
 Teleházak, e-pontok (számítógép-használat, internet, irodai szolgáltatások, helyi 

turisztikai információk) működtetése 
 Sport létesítmények működtetése 

 Városüzemeltetési feladatok 
 Tűzoltóság 
 Temető 

A kiszervezés leggyakoribb formái 

 Önállóan, vagy részben önállóan működős és/vagy gazdálkodó intézménybe 
 Gazdasági társaságba, Nonprofit gazdasági társaságba vagy közalapítványba 
 Önkormányzati társulásba, Kistérségi társulásba 

II.2 Szervezeti egységek együttműködése - Koordinációs eszközök  

Jelen részben bemutatjuk, hogy egy szervezet életében milyen szerepet töltenek be a koordinációs eszközök, 
felhívjuk a figyelmet a koordináció fontosságára. 

A szervezeti struktúrát alapvetően a munkamegosztás, a hatáskör-megosztás, a koordinációs eszközök és az 
ezekből származtatott konfiguráció határozza meg. A továbbiakban néhány szót ejtünk a munkamegosztásról, a 
hatáskör-megosztásról és a konfigurációról, ezután a fókuszt a koordinációra helyezzük. 

A munkamegosztás alatt egy nagyobb feladatkomplexum részfeladatokra bontását, és ezen részfeladatok 
bizonyos szervezeti egységekhez való rendelését értjük, amely egyben a szervezetek tagolásának is az alapját 
képezi. A szervezeten belül kialakított elsődleges munkamegosztás a szervezet alaptevékenységéből adódó 
feladatok – valamilyen elv szerinti – legátfogóbb felosztását jelenti. Az elvek – amelyek alapján a 
munkamegosztás kialakításra került – a következők lehetnek: 

 funkcionális - homogén szakmai tevékenységeket különítenek egymástól; 
 tárgyi - homogén input illetve output csoportok szerint rendelendők az ellátandó feladatok és az egyes 

szervezeti egységek egymáshoz; 
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 regionális - esetében a feladatok földrajzi, illetve értékesítési területek szerinti elkülönítése jellemző. 

Egydimenziós szervezeteknek azon szervezeteket nevezünk, amelyekben a munkamegosztás kizárólag a fent 
említett három elv egyike szerint történik. 

Két- és többdimenziós szervezeteknél az említett munkamegosztási elveket az elsődleges munkamegosztás 
szintjén párhuzamosan alkalmazzák. Kettőnél több elv alkalmazása ritkának mondható a szervezetekben, az 
esetek többségében csak multinacionális cégeknél található olyan megoldás, ahol mindhárom elv szerinti 
munkamegosztást egyidejűleg alkalmazzák.  

Az egyes szervezeti egységek a munkamegosztásból rájuk háruló feladatukat csak akkor tudják ellátni, ha azok 
vezetői megfelelő hatáskörrel bírnak. A hatáskörök szervezeten belüli megosztása a munkamegosztási elvek 
alapján tagolt szervezeti egységek vezetői kompetenciáinak kialakítását jelenti. Ezen belül döntő jelentőséggel 
bír a döntési és utasítási hatásköröknek a felosztása a vállalatvezetés és az alárendelt hierarchikus szintek 
vezetői között. Ez utóbbi alapján megkülönböztetünk egyvonalas és többvonalas szervezeteket. 

 Egyvonalas szervezetekről akkor beszélünk, ha az alárendelt egységek csak egy felsőbb szervezeti 
egységtől kaphat utasítást. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a függelmi és a szakmai irányítás 
szervezetileg, azaz személyében, nem különül el. A befelé történő feladatkijelölés és utasítás, valamint 
a felfelé irányuló jelentés lineáris, így könnyen áttekinthetőek a belső kapcsolatok, az alá- és 
fölérendeltségi viszonyok. Azonban hátrányára szolgál a kommunikációnak, az ui. csak szolgálati utakon 
terjedhet. Kis családi vállalkozások jelentős része működik ebben a formációban, különösen a fejlődés 
kezdeti szakaszában. 

 Többvonalas szervezetekről akkor beszélünk, amikor az alárendelt egységeket két vagy több szervezeti 
egység is utasíthatja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a függelmi és szakmai kapcsolatok 
részlegesen vagy teljesen elkülönülnek, azaz az általános munkáltatói kapcsolat elválik a szakmai 
irányítástól.  

A munkamegosztást, a hatásköri rendszert, az alkalmazott koordinációs eszközöket elsődleges strukturális 
jellemzőnek tekintjük, ezzel szemben a konfiguráció származtatott vagy másodlagos strukturális jellemző. Az első 
három ugyanis kialakítja a szervezet struktúrájának vázát, azaz a konfigurációt. Ez az önálló jelentéstartalommal 
bíró strukturális jellemző a következő kategóriákkal írható le: 

 a szervezet mélységi tagoltsága, azaz a hierarchikus szintek száma;  
 a szervezet szélességi tagoltsága, azaz az egy vezető alá közvetlenül tartozó alárendeltek száma a 

hierarchia egyes szintjein; 
 egyes szervezeti egységek mérete, azaz az adott egységhez tartozó foglalkoztatottak száma.  

Az egyes szervezeti egységek a munkamegosztás során saját (rész)feladataikat látják el. A közös cél elérése 
érdekében azonban közöttük együttműködésre, összefogásra van szükség. 
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A koordináció a dolgok egymás mellé rendelését, összehangolását, „megfelelő viszonyba hozás”-át jelenti. Az 
eltérő feladatokkal és hatáskörökkel rendelkező, de egymással szoros kapcsolatban álló szervezeti egységek 
(személyek) működésének összehangolása, a szervezet egészére vonatkozó célok tejesítése érdekében. Egyes 
felfogások szerint a hatáskörök kialakítása is koordinációs eszköz. A szervezeti egységek differenciálódása a 
munkamegosztásból és a hatáskörök megosztásából adódó természetes következmény, ezért nem ezen 
különbségek megszüntetésére, hanem a részeknek a szervezeti célok érdekében történő összefogására kell 
törekedni. A koordinációs szükséglet annál erősebben jelentkezik, minél jellemzőbb a szervezeti egységek 
különbözősége.  

A szervezeti egységek közötti együttműködés megvalósítását az úgynevezett koordinációs eszközök biztosítják. 

A kommunikációs utak iránya szerint vertikális és horizontális típusú koordinációt különböztethetünk meg. A 
vertikális koordináció elsősorban az egymás alá-fölérendelt egységek közötti kommunikációt jelenti, amelynek 
jellegzetes megnyilvánulási formája az utasítás, jelentés. A horizontális koordináció pedig az azonos tevékenység 
és hatásköri szinten lévő szervezeti egységek közötti kommunikációhoz kapcsolódik. 

A koordinációs eszközök első csoportját (strukturális) a különböző egységek közötti kapcsolatok, projekt 
szervezetek határozzák meg. A koordinációs eszközök második csoportjába (technokratikus) tartoznak a 
szabályzatok, belső utasítások, tervek, programok, míg a koordinációs eszközök harmadik csoportja 
(személyorientált) az egyén szervezettel való azonosulást célozza. 

A vezetők koordinációja nem egyik vagy másik eszköz kizárólagos választását jelenti, sokkal inkább arra kell a 
törekedni, hogy az eszközök céloknak megfelelő portfólióját alakítsuk ki. A koordinációs tevékenység ugyan nem 
egy eszköz, de az eszközök egyik vagy másik csoportja köré formálódik, s ezzel jól jellemezhető egy adott 
szervezeti forma. 

Az alábbi ábra a koordinációs eszközök típusait és magukat, a koordinációs eszközöket szemlélteti. 
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2. ábra Koordinációs eszközök 

Hierarchia (vertikális 
koordináció)
Ad hoc és állandó 
bizottság, team, projekt
Termékmenedzserek
Mátrix típusú 
megoldások

Szabályok, 
szabályzatok, eljárások
Tervek, programok, 
menetrendek
Költségkeretek, 
pénzügyi tervek, 
elszámolóárak

Konfliktusfeloldás
Vezetőkiválasztás
Szervezeti kultúra, belső 
értékrend

Strukturális

Technokratikus

Személyorientált

Koordinációs 
eszköz típusa

Koordinációs 
eszköz

 

A bemutatott ábrán található koordinációs eszközök szinte kivétel nélkül megtalálhatóak a polgármesteri 
hivatalokban is (termékmenedzserek, mátrix típusú megoldások kivételével). 

A strukturális koordinációs eszközök a szervezeti struktúra keretei között biztosítják a koordinációt a 
hierarchia, teamek, projektek, közvetlen kapcsolatok segítségével. 

A technokratikus koordinációs eszközök közé a formalizált, irányt szabó eszközök és szabályok, 
szabályzatok, tervek, programok tartoznak. 

A személyorientált koordinációs eszközök segítik az egyének szervezeti célokkal való azonosulását 
(konfliktuskezelés, szervezeti kultúra, belső értékrendek stb.) 

 

II.3 A strukturális koordinációs eszközök 

A strukturális koordinációs eszközök adott szervezeti struktúra keretei között olyan pótlólagos, koordinációt segítő 
megoldásokat jelentenek, amelyek az adott struktúra lényeges átalakítása nélkül (vagy csak átmenetileg 
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módosítva) biztosítják a megnövekedett koordinációs igény kielégítését. Ilyen koordinációs eszközök a projektek, 
a teamek az állandó és ad hoc bizottságok. 

A strukturális koordinációs eszközök fajtái: 

 Projekt - különböző motivációjú, eltérő ismeretekkel rendelkező emberek kerülnek kapcsolatba 
olyan feladatok megoldása érdekében, amelyekre érvényes: 

 homogén szakembergárda (team formában heterogén), 
 időbeli korlát, 
 viszonylagos újszerűség, 
 nagy kockázat, 
 egyszeri jelleg, 
 komplexitás, 
 folyamatos tevékenység, 
 hierarchikus belső szervezet (projekt team esetében nem). 

 Team - a szervezet különböző területein tevékenykedő, feladatorientált és autonóm egység, 
amelyet probléma megoldására, ill. állandó vagy ideiglenes feladat elvégzésére hoznak létre, 
amelyre jellemzőek az 

 újszerű, rosszul strukturált feladatok (esetleg rutinszerű feladatok felügyelete), 
 folyamatos tevékenység, 
 nem hierarchikus belső szervezet (formális vezető nélküli). 

 Állandó és ideiglenes bizottságok - kevésbé speciális tevékenységet végeznek, inkább a 
kommunikációt segítik elő a szervezet különböző szintjei között, különböző szakmai területek 
döntéseinek koordinációját látják el (döntések szakmai megalapozottságát, dolgozói 
részvételét, operatív-stratégiai szemlélet egyidejű képviseletét) 

 időben korlátozott vagy lehet állandó,  
 heterogén szakembergárda, a tagok eredeti státuszukat megtartják, sem szakmailag, 

sem függelmileg nem kerülnek ki az eredeti szervezeti keretükből, 
 nem folyamatos tevékenység,  
 nem hierarchikus belső szervezet, a felső vezetés mellett működnek (tehermentesítés). 

 Törzskarok – a stratégiai döntések előkészítői, közvetlenül a vezetésnek alárendelten 
működnek, utasítási jog nélküli csoportnak számítanak 

 közvetítenek a hierarchián belül 
 javaslataikban megjelenik a többszempontúság (több szempontú látókört képviselnek, a 

hivatali hierarchiában lefelé stratégiát közvetítenek, felfelé lehetőségeket) 
 homogén szakembergárda 
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 hierarchikus belső szervezet. 

A technokratikus koordinációs eszközök 

A technokratikus koordináció a szervezet működésébe a szabályzatok révén beépített eljárási rendet hivatott 
megvalósítani. Ilyen eszközök a tervezési, a pénzügyi, költségvetési, a belső elszámolási és a biztonsági 
rendszerek szabályai, tehát ide tartoznak a szabályzatok, a rendeletek, az eljárások és a határozatok. 

A technokratikus típusú koordinációs eszközök erőssége határozza meg a szervezet szabályozottságát, a 
szervezet programozottságáról, formális szabályairól ad képet (menedzsmentkontroll, kontrolling, tervek, 
költségkeretek, programok). 

Jellemzően formalizált útmutatók, amelyek egységes irányt szabnak az egyes szervezeti részterületek 
tevékenységének. Ezek megléte vagy hiánya mutatja, hogy az adott szervezet tevékenységei mennyire kötődnek 
a formális szabályokhoz, mennyiben orientálják a szervezeti tagok teljesítményeit a rögzített eljárások és 
elvárások.  

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány technokratikus koordinációs eszközt: 

 Tervek, programok, menetrendek pl. ügyrendek; 
 Különféle szabályok, szabályzatok, eljárások, procedúrák pl. SZMSZ; 
 Költségkeretek, pénzügyi tervek, elszámoló-árak. 

 

1. Javaslat: A munkaköri leírások sztenderdizálása 
Jelen részben a munkaköri leírás, mint koordinációs eszköz kapcsán megfogalmazott fejlesztési javaslatainkat írjuk le. Az 
Önkormányzati munkaköri leírások átdolgozásra kerültek a projekt kapcsán, az V3 mellékeltben mutatjuk be az alkalmazott 
struktúrát. 
 

Alapelvek 
A munkaköri leírás fontos és szükséges vezetési eszköz, mely megismerteti a munkavállalókat feladataikkal, a szervezeten 
belüli szerepükkel, a munkamegosztásban elfoglalt helyükkel. Ennek megfelelően a munkaköri leírás kidolgozásának és 
aktualizálásának felelőssége a munkáltatói jogokkal rendelkező vezetőé.  
A munkaköri leírások kidolgozási módszertanának célja biztosítani, hogy a munkaköri leírások az egész szervezetre azonos 
szemlélettel és részletezettséggel készüljenek el.  
A munkaköri leírás rendszerezett és írásos formában egyértelműen rögzíti a munkakör feladatait, jellemzőit, a munkakör 
ellátásához szükséges meghatározó követelményeket. 
 
A munkaköri leírások elkészítésének célja:  

 rendszeresen végzendő (ismétlődő) tevékenységek, tevékenység-elemek rögzítése, rendszerezése,  
 a munkakörök egymástól való elhatárolása,  
 a munkakör jellemzőinek, feltételeinek meghatározása. 
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A munkaköri leírás a munkakörre és nem a munkakört betöltő személyre vonatkozik. A munkaköri leírások 
kidolgozásánál figyelembe kell venni, hogy tartalmuk megfeleljen a későbbi alkalmazási céloknak. 
 
A munkaköri leírás készítésének szempontjai: 

 Közérthető és konkrét megfogalmazás a munka fajtájának, komplexitási fokának, szükséges 
képzettségi szintjének, a felelősség mértékének, valamint az elszámoltatás mértékének és 
módjának meghatározásakor. 

 Rövidség, tömörség, a leírás elkészítésekor törekedjünk arra, hogy világos és könnyen 
áttekinthető legyen. 

 Rendszerszemlélet, melynek megfelelően az egyes munkaköri feladatokat a szervezet összes 
tevékenységével összefüggésben kell meghatározni. 

 
A munkaköri leírások karbantartása: 
A szervezet munkakörei a környezeti és szervezeti változásoknak megfelelően változnak, egyes munkakörök megszűnnek, 
újak jelennek meg, másoknak a tartalma módosul, ezért a munkaköri leírásokat sem lehet statikusan kezelni, hanem 
folyamatos karbantartásukra van szükség. 

 
A munkaköri leírás és a valóság közötti eltérések feltárásának lehetőségei: 

 A munkakör közvetlen vezetője munkatársával értékelő megbeszélést tart, ahol közösen 
áttekintik a munkaköri leírásban leírtakat, meghatározzák és értékelik az eltéréseket, 

 A érintett munkakörök elemzését és munkaköri leírását át kell tekinteni, illetve az új munkakörök 
elemzését és munkaköri leírását el kell készíteni. Ha a szervezetben nem történik jelentős 
változás, a munkakörelemzéseket és munkaköri leírásokat egy-két évente át kell tekinteni, és 
aktualizálni kell.  

Új munkakörök esetében a munkaköri leírást az új munkakörre vonatkozó szabályzatok, előírások figyelembe vételével a 
személyzeti ügyintéző készíti el a munkakörök közvetlen vezetőivel (Pl. jegyző, irodavezető) együtt. 
A munkaköri leírás karbantartása mind a vezető, mind a munkatársak közös érdeke, de a vezető felelőssége. Mivel a 
munkaköri leírás a különböző munkakörök közötti koordináció egyik fontos eszköze, és a vezető csak azoknak a 
feladatoknak az elvégzését várhatja el munkatársaitól, melyeket egyértelműen ismernek. 
 

A munkaköri leírás tartalma 
A munkaköri leírás négy tartalmi fejezetet foglal magába: 

 általános információk, 
 a munkakör betöltési követelményei, 
 a munkavégzés körülményei, 
 a munkakör tartalma. 

A munkaköri leírások a következő elemeket tartalmazhatják: 

I. Általános információk 
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I.1 A munkakör megnevezése 
A munkakör megnevezésének, mint azonosítónak, kettős funkciója van:  

 utal a munkakörben elvégzendő feladatokra  
 elkülöníti egymástól a munkaköröket 

A munkakör elnevezését a 9/1995.(II.3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján lehet meghatározni. 
I.2 FEOR szám 
I.3 A munkahely megnevezése 
I.4 Munkakör célja, funkciója 

Röviden össze kell foglalni a munkakör létesítésének indokát, célját és feladategyüttesét. 
I.5 A munkakör helye a szervezeten belül 

 A szervezeti egység megnevezése, ahol a munkakör található. 
 A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkáltatói jogokkal rendelkező vezetői 

munkakör. 
 A munkakör szakmai irányítója. A közvetlen felettes alatt azt a vezetői munkakört kell érteni, 

amelyik a szervezeti hierarchiában a munkakört betöltő felett áll. 
 A munkakörnek közvetlenül alárendelt munkakörök megnevezése, ha vezetői munkakörről, 

illetve az irányított munkakörök megnevezése, ha irányítói munkakörről van szó. 
 Helyettesítési rendje: 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
I.6 A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások 

 
II. A munkakör betöltési követelményei 

II.1  Iskolai végzettség 
Iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli állami képzési rendszerben megszerzett általános és szakmai 
végzettséget kell feltüntetni, amely elengedhetetlen a munkakör betöltéséhez. A következő típusú ismeretekre 
vonatkozik:  

 állami iskolai végzettség  
 szakmai végzettség 

II.2  A munkakör betöltésének egyéb feltételei 
Itt kell feltüntetni mindazon kötelező tanfolyamokat, speciális ismereteket, vizsgákat, különböző vizsgálatokat, ezek 
elvégzésének legutolsó időpontját, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be. Például:  

 speciális ismeretek  
 számítástechnikai ismeretek  
 idegen nyelvismeret  
 kötelező időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat periódusa  
 kötelező munkavédelmi vizsga periódusa stb.  
 vezetővé képzés  
 szakvizsga 
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III. A munkakör körülményei 

III.1 Munkaidő 
Teljes munkaidős pozíció esetén 8 óra/nap, részmunkaidős pozíció esetén a részaránynak megfelelő óra/nap 
értéket kell beírni. 
 

IV. A munkakör tartalma 
IV.1 A munkakör feladatai 

A munkaköri leírások elkészítésének meghatározó célja a feladatok számbavétele, egyértelmű rögzítése. A 
feladatokat az alábbiak szerint célszerű rendszerezni: 

 A gyakoriság szerinti megkülönböztetés: A munkaköri leírás elsősorban a rendszeresen előforduló, 
ismétlődő tevékenységeket, tevékenységelemeket írja le és rendszerezi. Ezen túl azonban az időnként 
előforduló, alkalmanként végzendő feladatokat is fel kell tüntetni. Javasolható az évenként legalább 
egyszer előforduló tevékenységeket is szerepeltetni a munkaköri leírásban. 

 Tartalom szerinti megkülönböztetés: A feladatokat tartalmuk és hatáskörük szerint különítjük el szakmai, 
illetve vezetési, irányítási feladatokká. A teljesség igénye nélkül pl. az alábbi feladatcsoportokat 
különböztetjük meg: 

- Vezetési, irányítási, koordinációs feladatok: 

Pl. tervezési, szervezési, információgyűjtési, koordinálási, irányítási, értékelési, 
motiválási, ösztönzési, kapcsolattartási, együttműködési, tájékoztatási 

- Szakmai feladatok: 

• Általános szakmai feladatok: 

• Részletes szakmai feladatok: 
IV.2 Jogkörök 

Azt fejezik ki, hogy a szervezet különféle folyamataira a vezetőknek, illetve a beosztott 
munkatársaknak milyen jellegű befolyása van. A jogkörök például az alábbiak lehetnek: 

- Szakmai Jogkörök 

Pl. hatósági, engedélyezési, belső engedélyezési, képviseleti, kezdeményezési, 
javaslattételi, előterjesztési,• véleményezési, állásfoglalási, ellenőrzési, megbízási, 
utasítási, parancsadási, aláírási, döntési, munkáltatói 

- Irányítói, vezetői jogkörök: 

Pl. hatósági engedélyezési, belső engedélyezési, képviseleti, kezdeményezési, 
javaslattételi, előterjesztési, véleményezési, állásfoglalási, ellenőrzési, megbízási, 
utasítási, parancsadási, aláírási, döntési, munkáltatói 

IV.3 Felelősségi kör 

 A felelősségi kör például az alábbiakra terjedhet ki:  
- a szerv imázsa  

- a munkaeszközök  

- közvetlen beosztottak  
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- a szervezeten kívüli személyek  

- a szerv, szervezet vagy szervezeti egység működése  
V. Záradék 

 a munkaköri leírás kidolgozója, illetve kiadója,  

 a hatálybalépés időpontja,  

 érvényességi időtartama. 

A személyorientált koordinációs eszközök 

A személyorientált koordinációnak elsősorban az a szerepe, hogy segítse az egyének azonosulását a 
szervezettel, a szervezeti célokkal és az elvégzendő feladatokkal. A személyorientációt egyrészt az egyéneket 
közvetlenül ösztönző, ráhangoló, kényszerítő eszközök, másrészt a pszichológiai (bizonyos mértékben az 
ideológiai) befolyásolások jelentik. 

A személyorientált koordináció a pszichológiai befolyás eszközeivel él, fontos koordinációs eszköznek számít: 

 a szervezeti kultúra, a belső értékrend, 
 a vezető kiválasztás,  

A személyorientált koordinációs eszközök olyan eszközök, amelyek az egyén szervezettel való azonosulását 
célozzák az erős szervezeti értékrend, szervezeti kultúra kiépítése és tudatosítása, a belső képzési formák 
kiterjesztése útján, valamint megfelelő szakemberek vezetővé választásával.   

A szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, hiedelmek, értékek, alapvetések komplex rendszere, mely 
alátámasztja a szervezet politikáját, a szervezeten belüli szabályokat, a munkahelyi klímát, sőt még a fizikai elrendezkedésre 
is hatással bír. Magába foglalja: 

 egyrészt a szervezet tevékenységének feltételeit jelentő, tárgyiasult értékeket, illetve azok színvonalát (a 
munkavégzés eszközei, módszerei, technológiája, a szervezet formális struktúrája, a belső szabályok, 
szabályzatok, az épületek, irodák állapota, berendezése) 

 másrészt azokat a nem tárgyiasult értékeket, melyek az emberi tudás, a képzettség, a 
munkatapasztalat, vagyis a felhalmozott szellemi tőke formájában vannak a szervezet birtokában. 

Nem tárgyiasult értékek továbbá a munkakapcsolatok révén kialakuló emberi kapcsolatok, a szervezeti cselekvést és 
magatartást befolyásoló értékrend, a légkör, a vezetők és a beosztottak egymással való érintkezésének normái, a 
vezetőkben és a dolgozókban a szervezetről és az azon belüli viszonyokról kialakult kép. 

A kultúra a szervezet „puha” tényezője. Hiedelmekre, közös értékekre, elfogadott magatartási szabályokra épül. Ezeket a 
szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendő 
mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és magatartásmódot. 

A kultúra elemei, annyira természetesek a szervezeti tagok számára, hogy lényegében tudat alatt működnek, s magától 
értetődő módon határozzák meg a tagok számára a szervezet önértelmezését és a környezetfelfogást. Ennélfogva a kultúra 
jelentéssel ruházza fel a környezetet, csökkenti annak bizonytalanságát és stabilizálja azt: segít tájékozódni abban, hogy mi 
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a jó és a rossz, mi a fontos és mi a lényegtelen. Kultúra nélkül a tagok magukra lennének hagyva a szervezeti jelenségek 
felismerésében és értelmezésében. 

Az önkormányzati szervezet kultúrája hasonlóan a gazdálkodó szervezetekéhez, jelentősen befolyásolja annak 
teljesítményét. Az önkormányzat szolgáltató szervezet lévén ugyanúgy ügyfeleket szolgál ki, mint más gazdasági szereplők, 
azzal a különbséggel, hogy az általa nyújtott szolgáltatások mindössze tőle vehetők igénybe. Ez a sajátosság 
monopolhelyzetet teremt, kizárva a verseny adta öngerjesztő optimalizálási és fejlesztési törekvések kényszerét. 

A következő ábra a szervezeti kultúrát leginkább meghatározó szereplőket mutatja be: 
3. ábra Szervezeti kultúra meghatározói 

Alapítók 
meghatározó 

döntései

Vezérelvek és 
misszió

Társadalmi 
szerkezet

Normák és értékek

Megőrzött történetek és 
szimbólumok

Intézményesített működés

 

Alapítók döntései 

A szervezet alapítói teszik le a kultúra alapköveit. A Polgármesteri Hivatalok alapítójaként a központi közigazgatást értjük, 
amely a Polgármesteri Hivatalok rendszerének kialakításakor lefektette az alapvető célokat, feladatokat és követelményeket. 

Ezen túl viszont az adott szervezetet konkrétan kialakító, illetve folyamatosan alakítani képes Jegyző az akinek döntései 
messzemenő hatással vannak a kultúrára. Azáltal, hogy a munkatársakat a felvételnél kiválasztja, a folyamatokat 
megalapítja, a szervezeti felépítést kialakítja kvázi alapítóként tevékenykedik. 

Vezérelvek és misszió 

A Jegyző és a Polgármester megfogalmazzák a missziót, a szervezet jövőbeni pozíciójára, jellemzőire vonatkozó 
elképzeléseket. Ezen elképzelések mind a szervezet méretére, mind hatékonyságára, mind működésének alapelveire is 
vonatkozhatnak, a prioritások eldöntése a vezetés kompetenciája, természetesen a kötelező törvényi követelmények 
kielégítésének biztosítása mellett. Ezen döntések mentén alakul ki a szervezet azonosságtudata. 

Társadalmi szerkezet 

A szervezet szociális struktúrája meghatározza az emberek, csoportok közötti interakciók minőségét. A társadalmi struktúra 
a szervezet formális aspektusainak függvényében alakul ki. A kultúra magatartási alapjai ebben gyökereznek. 

Normák és értékek 

A normák a szervezet tagjainak magatartására vonatkozó elvárásokat jelentik. Ezek a Hivatalban is sokrétűek lehetnek, 
szervezeti egységenként változhatnak. Fontos azonban, hogy az elvárások tartalmazzanak közös értékelemeket, különben a 
szervezeti egységek elszigetelődnek, a munkatársak közösségérzetének csökkenése miatt. Az értékrend a tevékenységek 
és az eredmények preferenciáját határozza meg. 
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Megőrzött történetek, szimbólumok 

A történetek a szervezet múltjából, bár nem minden esetben teljesen igazak, de jellemzőek az adott szervezetre. A rituálék, 
ceremóniák a szervezet jellemző kulturális értékei közé tartoznak. Ilyenek a munkaközi kávézások, de ilyennek tekinthetőek 
a köztisztviselői nap rendezvényei is. Ezen tényezők szintén alakítják a normákat és az értékeket. 

Intézményesített működés 

A szervezeti politika, stratégia, szabályozói rendszer, az ösztönzési rendszer, a hatáskör megosztása, a kommunikáció 
jellemzői jelentik az intézményesített működés legfontosabb elemeit. A működési mód nagy hatással van a munkatársak 
attitűdjére, magatartására. 

A szervezeti kultúra bár „puha” fogalom, a szervezet sok pontján tetten érhető. Ezen pontokon lehet megragadni az alakítást 
is, azaz ezen paraméterek mentén lehet hozzálátni a fejlesztési tevékenységnek: 

 munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: a szervezettel vagy a szakmával, szakterülettel való 
azonosulás 

 egyén- vagy csoportközpontúság: (individualizmus – kollektivizmus) – mennyire helyezi az egyén a saját 
céljait a csoporté elé, vagy az egyéni célok a csoportcélok alá rendelődnek 

 humán orientáció: (feladat – kapcsolat) – mennyire veszi figyelembe a vezetés a szervezeti feladatok 
megoldásának emberekre gyakorolt következményeit 

 belső függés – függetlenség: mennyire elfogadott az egyes szervezeti egységek önállósága, vagy 
mennyire elvárt a koordinált cselekvés 

 erős vagy gyenge kontroll: mennyire kontrollált a szervezet tagjainak viselkedése előírások, szabályok, 
felügyelet révén 

 kockázatvállalás – kockázatkerülés: (bizonytalanság tűrése vagy kerülése) – mennyire elvárt a tagoktól 
az innovatív, kockázatkereső, rámenős magatartás 

 teljesítményorientáció: a szervezeti jutalmak mennyire kötöttek a teljesítményhez és mennyire múlnak 
más tényezőkön (pl. protekció, szenioritás) 

 konfliktustűrés – konfliktuskeresés: milyen mértékben nyilváníthatók ki nyíltan a konfliktusok, 
nézeteltérések, kritikák 

 cél (eredmény) – eszköz (folyamat) orientáció: mennyire koncentrál a vezetés a végső eredményre, 
vagy inkább az azokhoz vezető folyamatokra, technikákra 

 nyílt rendszer (külső) – zárt rendszer (belső) orinetáltáság: mennyire reagál a szervezet a külső 
változásokra, vagy csak a saját belső működésére koncentrál 

 rövid vs. hosszú távú időorientáció: a szervezet rövid vagy hosszú távra tekint előre, milyen 
időhorizonton tervezi jövőjét 

 

A szervezeti kultúra alakítólag hat a szervezeti stratégiára. A vezetők a stratégia illetve fő szervezeti célkitűzések kialakítása 
során figyelembe veszik a kulturális jellemzőket, mint a szervezet meghatározó jellemzőit. Az ügyfélbarát Hivatal 
megvalósítása során is figyelembe kell venni az ügyintézők munkakultúráját. 
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Quinn szerint a szervezetek hatékony működése összekapcsolható a szervezeti kultúrával is. A szervezeti kultúrák 
csoportosítása két dimenzióra épít: 

 Orientáció: a szervezetnek a kifelé illetve befelé történő összpontosítását jelenti 
 Mozgástér: a szervezet rugalmasságát illetve erőteljes ellenőrzöttségét szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogató kultúra 

Befelé összpontosít és rugalmas. Lényegében a belső humán erőforrások fejlesztésére, ezek jó működési feltételeinek 
kialakítására, fenntartására helyezi a hangsúlyt. 

Szabályorientált kultúra 

Befelé összpontosít és erőteljes ellenőrzést gyakorol. Legfontosabb értéke a stabilitás, a szabályozottság, az eddig elért 
eredmények megőrzése. 

Célorientált kultúra 

Kifelé összpontosít és szoros ellenőrzést gyakorol. Alapvető értéke a egyértelmű, célszerű működési mód fenntartása. A 
vezetés a célok kitűzését, majd azok elérését tartja a legfontosabbnak. 

Innováció orientált kultúra 
Kifelé összpontosít és rugalmas. Alapvető értéke a külső környezet változásaihoz való alkalmazkodás megteremtése, a 
kreativitás és a fejlesztés megvalósítása és fenntartása. 

Funkcionális szervezet 

A polgármesteri hivatalok működése és vezetése a munkamegosztás, a hatáskör-megosztás és a koordinációt 
figyelembe véve leginkább a funkcionális szervezethez hasonlítható. E szervezeti formát az egyik legrégebbi 
strukturális megoldásnak tekinthetjük. A következő néhány sorban bemutatjuk a funkcionális szervezet jellemzőit. 

 A munkamegosztás az elsődleges munkamegosztás funkciói szerint, munkaköri leírások segítségével 
történik. 
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 A hatáskör-megosztás tekintetében a döntési jogkörök centralizáltak, erőteljes szabályozottság 
mutatkozik mind a munkamegosztásra, mind a hatáskörükre vonatkozóan.  

 A vertikális koordinációs mechanizmus számára kiépített csatornák kapnak szerepet. 
 A horizontális koordináció projektek, teamek, törzskarok és bizottságok működtetésével valósul meg. 
 A fentebb bemutatott koordinációs eszközök közül jellemzően a technokratikus eszközök segítségével 

koordinál. 

Előnyei:  

 A specializáció a termelékenység növekedését és az egységköltség csökkenését eredményezi 
 A folyamatok standardizáltsága csökkentheti a koordináció költségeit 
 A stabil környezetnek és operatív válaszképességnek köszönhetően a vállalati stratégia kialakítása 

viszonylag egyszerű és olcsó 

Hátrányai:  

 Az alrendszerek erőteljes szegmentáltsága miatt egoista, egymással nem kommunikáló funkciók léte 
 Növekvő diverzifikáció esetén a materiális és információs kapcsolatok nehezen áttekinthetők 
 Felesleges mennyiségi és minőségi tartalékok keletkezhetnek 
 A megváltozott környezethez nem tud időben alkalmazkodni 
 A centralizált döntési jogkörök miatt a felső vezetés nem képes mindig megfelelően koordinálni 
 A stratégiai szemlélet elhanyagolása (a vezetés elkényelmesedhet) 
 Korlátozott lehetőségek vezető kiválasztásra (mindenkinek speciális a tudása, korlátozott a lehetőség a 

generalista vezetők kiválasztására) 

A klasszikus funkcionális szervezet felépítését, illetve a polgármesteri hivatalokra átültethető funkcionális 
szervezeti jellemzőit a következő ábrán láthatjuk. A törzskar szerepét legtöbbször a belső ellenőrzés tölthetné be, 
de általában túlságosan kis szervezeti egység és legtöbbször nem hagyják törzskarként működni. 
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4. ábra Funkcionális szervezet 

 

 

5. ábra Polgármesteri hivatalok mint funkcionális szervezetek 
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II.4 Monor Város Polgármesteri Hivatal szervezetének és működésének átalakítása fejlesztése 

Jelen fejezetben Monor Város Önkormányzatának szervezeti alapjellemzőinek és a munkavégzés során használt módszerek 
bemutatása történik meg.  

A koordináció alapvető strukturális jellemző, ami az eltérő feladatokkal és hatáskörökkel rendelkező, de 
egymással szoros kapcsolatban álló szervezeti egységek és/vagy személyek működését, összehangolásának 
módját jelenti.  

A koordináció irányát tekintve a hivatali működés sajátossága az erős vertikális koordináció, a szervezeti 
egységeken belüli koordináció (pl. ügymenetek), különös tekintettel a technokratikus koordinációs eszközök 
vannak túlsúlyban (utasítások, jelentések). Kevésbé számítanak fejlettnek a hivatalban a horizontális 
koordinációs eszközök (projektek, folyamatok közötti összehangoltság), valamint kisebb szerepet kap a 
személyorientált koordináció is, mint más típusú szervezetekben.  

A koordináció típusát tekintve a hivatalban is megkülönböztethetjük a technokratikus, a személyorientált és a strukturális 
eszközöket, amelyek jelenlegi struktúrájának feltérképezése és fejlesztése képezi a feladatunkat. A továbbiakban a 
koordinációs eszközök ezen csoportosítása mentén vizsgáljuk az Monori Polgármesteri Hivatalt. 

Strukturális koordinációs eszközök átalakítása, fejlesztése, folyamatgazdák kijelölése 

Monor Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti struktúráját az alábbi szervezeti ábra szemlélteti, amit az adatfelvétel 
idején tapasztalt állapotot tükrözi. 

A város vezetését a Polgármester, illetve a Képviselő testület alkotják, a Polgármesteri Hivatal felelős vezetője a Jegyző. A 
jegyző közvetlen helyettese az Aljegyző.  

A hivatali struktúra kapcsán említettük a funkcionális szervezet fogalmát, amely jellemzi a Monori Polgármesteri Hivatalt. A 
vertikális koordináció eszközei szerepelnek hangsúlyosan a működésben, az ügymenetek lefolytatásában, míg a horizontális 
nem jelentős.  

A Hivatal szervezeti egységei az alábbiak: 

 Jegyzői Iroda 
 Építéshatósági Iroda 
 Hatósági Iroda 
 Műszaki, városgazdálkodási és környezetvédelmi Iroda 
 Pénzügyi Iroda 
 Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 
 Gyámhivatal 

 

A szervezeti ábrán látható feladatkiosztás nem teljes körű, azon kizárólag a főbb feladatokat tüntettük fel. 
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6. ábra Szervezeti diagram 

 

 

A Jegyzői Iroda létszáma 22 fő, ami egy fő irodavezetőből, ügyintézőkből, valamint a hivatal technikai 
személyzetéből (takarítók, gondnok, gépkocsivezetők). Az irodavezetői feladatokat a jegyzői iroda vezetője látja 
el.  

Az iroda feladatai közé tartozik:  

 hivatal, és intézményeinek személyügyei 
 Monor város oktatásügye 
 Egészségügy 
 képviselő testület, bizottsági előterjesztések, kapcsolattartás 
 hivatal informatikai üzemeltetése beleértve a honlapot is 
 közterület felügyelet 
 településőrség 
 Monor város egészségügyi ellátása 
 technikai jellegű beszerzés (pl. papír, írószer) az önkormányzat számára  
 épület fenntartás, épületgondnokság (csak hivatal), takarítás 
 jogi feladatok, szerződések előkészítése, véleményezése 
 eseti, bírósági beadványok 
 iktatás, irattárazás hivatal és önkormányzat 
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Az Okmány Iroda létszáma 17 fő. 1 fő irodavezető, 3 fő ügykezelő és 13 fő ügyintéző. 

Az iroda feladatai közé tartozik:  

 okmányirodai feladatok ellátása 
 hagyaték és anyakönyvi ügyintézés 
 titkárság 

 

Az Pénzügyi Iroda létszáma 18 fő. 1 fő irodavezető, 17 fő ügykezelő. 

Az iroda feladatai közé tartozik:  

 önkormányzati pénzügyi feladatok 
 intézmények gazdálkodási feladatai 
 számvitel 
 adó(csoport) 

 

Az Építéshatósági Iroda létszáma 6 fő, 1 irodavezető, 4 ügyintéző, 1 ügykezelő. 

Az iroda a rendeletalkotás folyamatában vesz részt, de inkább határozatokat hoznak, mint hatóságként járnak el.  

Az iroda feladatai közé tartozik: 

 helyi rendeletek- alkalmazása  
o építési feladatok (pl. építés, bontás, illetve egyéb hatósági feladatok)- ezek térségi feladatok, 

nem csak Monor városra vonatkozik 
o építési szabályzatok 
o szabályozási terv (pl. telekbeépítések) 
o parkolási rendelet. 
o jogszabálykövetés 

 

Az Gyámhivatal létszáma 7 fő, 1 irodavezető, 4 ügyintéző, 1 ügykezelő, 1 hivatásos gondnok1. 

Az iroda feladatai közé tartozik:  

 gyámügy 
 gondnokság 

 

                                                             
1 Hivatásos gondnok: cselekvőképességükben korlátozottakat képvisel hivatali ügyekben.  
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Az Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda létszáma 9 fő, 1 irodavezető, 5 ügyintéző, 1 
portás, 2 mezőőr. 

Az iroda feladatai közé tartozik:  

 vagyonkataszter, 
 önkormányzati ingatlanok adásvétele, karban tartása, fejlesztése 
 környezetvédelem, hulladék gazdálkodás ami önkormányzati hatáskör 
 pályázat írás, közbeszerzések 
 út, csapadékvíz hálózat.  

Az Hatósági Iroda közvetlenül az aljegyző alá tartozik: 10 fő, 1 irodavezető, 9 ügyintéző 

Az iroda feladatai közé tartozik:  

 szabálysértések kezelése 
 jogszabályi követés 
 telepengedélyezés, működési engedélyek (ez is kistérségi feladat) 
 ptk. -ból eredő birtokvédelemmel kapcsolatos szabályozások  
 segélyezés 
 jegyzői gyámhatósági feladatkör (pl.: apai elismerés, ideiglenes hatályú védelembe vétel) 

A vertikális koordináció kérdésköréhez tartoznak az intézmények is, amelyekkel bővebben a II. fejezetben 
foglalkozunk: 

Oktatási és közművelődési intézmények: 

 Ady Endre Úti Általános Iskola 
 Jászai Mari Általános Iskola 
 Kossuth Lajos Általános Iskola 
 Nemzetőr Általános Iskola 
 Kossuth Lajos Óvoda 
 Bölcsőde 
 Gondozási Központ 
 Városi Könyvtár 

 

A strukturális koordinációs eszközök közül a vertikális koordináción túlmenően megvizsgáltuk a szervezeten belüli és a 
szervezethez kapcsolódó intézmények működésének összehangolását (projektek, teamek, bizottságok, törzskar) 
eszközöket is. 

A projektek rendszerint pályázatokhoz kapcsolódnak, amelyek megvalósítására nem rendelkezik a hivatal 
projektszervezettel, a pályázati lehetőségek felkutatását a pályázati szabályzat kontrollálja, amely kiterjed a polgármesteri 
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hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire. A pályázatok figyelése a jegyzőhöz tartozik, a jegyzőnél van a pályázati 
nyilvántartás és a pályázati szabályzat. 

A teamek működése szintén informális keretek között zajlik. Az önkormányzat fenntartása alá eső intézményekkel való 
kapcsolattartás általánosságban informális jellegű, a formális találkozókat a kéthetente történő polgármesteri találkozók 
jelentik. 

Az állandó bizottságokat Monor Város Önkormányzatának képviselő testület hozta létre, továbbá lehetősége van 
meghatározott feladatok ellátására, ill. meghatározott ügyek megtárgyalására ideiglenes bizottságok kialakítására. Jelenleg 
az alábbi állandó bizottságok működnek Monoron: 

 Közművelődési és Oktatási Bizottság – 5 fő; 
 Pénzügyi Bizottság – 5 fő; 
 Sport és Egyesületi Biztosság Bizottság – 6 fő; 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság – 5 fő; 
 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság – 5 fő; 
 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – 6 fő. 

A bizottságok döntenek a képviselő testülettől átruházott hatáskörökben, előkészítik és véleményezik a testületi 
előterjesztéseket, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, a rendeletek hatályosulását, állást foglalnak a 
rendelettervezetek, fejlesztési koncepciók, programok, költségvetés és zárszámadás elfogadásáról irányuló 
kérdésekben. Az egyes bizottságok részletes feladatköre a Szervezeti és Működési Szabályzatban van 
lefektetve. 

2. Javaslat: A hivatal szervezetének átalakítása 

Jelen részben a Monor Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája kapcsán kialakított fejlesztési javaslatainkat írjuk le. A 
javaslatok megfogalmazásakor az alábbi input információkat használtuk fel: 

 Interjús lekérdezés során felvetődött javaslatok; 
 Cégünk számos önkormányzati szervezetfejlesztési projektben vesz, illetve vett részt, ennek 

folyományaként széles önkormányzati szervezeti adatbázissal rendelkezik. 

Egy önkormányzati szervezet átalakítása kapcsán a számszerűsíthető tényezőkön túl ún. „puha” tényezők 
figyelembevétele legalább ugyanolyan fontos. Egy önkormányzat nem szemlélhető a környezete nélkül, illetve 
egy szervezet hatékonysága nem növelhető olyan szervezetfejlesztési lépések megtételével, amelyeknek nincs 
belső hajtóereje, elfogadottsága. A szervezetfejlesztési javaslatok megfogalmazásakor létező, bevált hazai 
önkormányzati szervezetkialakítási módszertanokat alkalmaztunk. 

 

 

 

 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 37 

Fejlesztési lehetőségek 

Létszám 

A települési feladatokat és a hozzájuk tartozó létszámot összevetettük más hasonló lélekszámú (15000-20000 
fős városok) település hivatali létszám adataival, és azt tapasztaltunk, hogy Monoron átlagos az egy ügyintézőre 
eső lakosok száma. Monoron ~217/ lakosra jut 1 hivatali köztisztviselő, míg az ágazati átlag 224. Ezt a tényezőt 
tekintve megállapíthatjuk, hogy Monor Város Önkormányzata a magyarországi átlagnak megfelelőn látja el 
feladatait. 

Szervezet átalakítása 

A szervezeti struktúra felépítését jól átgondoltnak, logikáját tekintve megfelelőnek tartjuk. Az irodák száma egy 
Monor nagyságú településhez mérten elégséges, azonban annak további hatékonyságának növelése érdekében 
az alábbi szervezet-átalakítási javaslatokat ajánljuk: 

 Önálló adóügyi munkacsoport létrehozása a Pénzügyi Irodán belül 
 A Jegyzői Iroda karbantartási, technikai, informatikai és közterület felügyeleti feladatköreinek 

átcsoportosítása a Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Irodához. 

Javaslatunk a vezetői feladatok csökkentését és a munka átláthatóbbá tételét célozza meg. Javasoljuk, hogy 
azon irodákban ahol az ügyintézők létszáma legalább hat, hozzanak létre az egy feladatkörbe eső teendőknek 
egy csoportot pl.: költségvetési csoport, adócsoport stb. (Természetesen, ahol nincs hat ember, vagy megosztott 
feladatokat végeznek ott ez a megoldás nem kivitelezhető.) Ezzel a lépéssel tehermentesítődnek az irodavezetők, 
a dolgozók felügyelete is precízebb lesz, továbbá a problémás ügymenetek megoldására valamint az iroda 
hatékonyabb vezetésére is több időt tudnak szakítani a irodavezetők, hiszen a legtöbb problémás ügymenet 
valószínűleg már csoportvezetői szinten megoldódik. 

Projektszervezetek támogatása 

A költségvetés tervezés szezonális feladat, míg a költségvetés végrehajtás a teljes évet átöleli. Javasoljuk, hogy 
a költségvetési csoport ideiglenesen a tervezés időszakára álljon össze és vonjon be Pénzügyi Irodán kívül levő, 
de a tervezésben érintett munkatársakat, bizottsági tagokat is. A költségvetés végrehajtása kerüljön a stabilan 
fenntartott költségvetési csoport felügyelete alá. Javasoljuk a költségvetési csoporthoz hasonló, időszakosan, a 
Hivatal különböző tagjaiból összeállított pályázati és beruházási projekt teamek összeállítását is. Ezzel 
kapcsolatban fontos, hogy a megfelelően kialakított mátrix kapcsolatok kellő legitimitást kapjanak, azaz az 
SZMSZ módosuljon és tartalmazzon rendelkezéseket az irányítási és elszámolási feladatokról, felelősségekről a 
mátrix csoportok működését illetően. A Hivatalon belül jelenleg is alakulnak projekt team-ek, azonban ezek 
legfőként a Jegyző köré csoportosulnak. Javasoljuk, hogy a jelen projekt keretében átadott Projektmenedzsment 
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kézikönyv alkalmazásával valamennyi projektszerű feladat kapcsán valósuljon meg projektmenedzsment szerinti 
működés, amelyet a 2. számú melléklet tartalmaz. 

Városi beszerzés 

Javasoljuk, hogy Monor Város Önkormányzatának működésében jelenjen meg az intézményi (de inkább 
önkormányzati) szintű beszerzések optimalizálásának feladata. Jelenleg ezt a feladatot nem látja el egyetlen 
szervezeti egység sem. 

A városi szintű beszerzésekkel jelentős alkupozíció javulást érhetne el az Önkormányzat, ami bizonyosan 
javítaná a beszerzések hatékonyságát. 

Az alábbi területeken javasoljuk városi szintű – központi – beszerzés elindítását az egyéni intézményi 
beszerzések helyett (a lista példákat tartalmaz): 

 Informatikai eszközök; 
 Bizonyos tanszerek, eszközök, bútorok; 
 Étkeztetési alapanyagok; 
 Irodaszerek. 

Az intézményi beszerzésekkel kapcsolatban lényegében azonos javaslatot fogalmaztunk meg a „Javaslati 
dokumentum az intézményi kapcsolattartás fejlesztése témakörben, intézményi jelentési folyamat leírása” című 
dokumentumban az intézményi beszerzések kapcsán. 

Gyakornoki program 

Javasoljuk, hogy az önkormányzat évente hirdessen meg gyakornoki programot közeli felsőoktatási 
intézményekben, és minél intenzívebben vonjon be főiskolás/egyetemista erőforrásokat a munkavégzésbe. A 
gyakornokon alkalmazásának előnyei: 

 Szakmai gyakorlat fejében költségkímélő erőforrás bevonást jelentenek; 
 A gyakornoki program alatt kiválaszthatóak leendő diplomás kollégák, akik a távlati célok elérésébe 

bevonatóak, akár mint a hivatal, akár mint az önkormányzati cégek dolgozói. 

Technokratikus koordinációs eszközök átalakítása, fejlesztése  

Korábban kihangsúlyoztuk, hogy a funkcionális szervezeteknél jellemző a technokratikus koordinációs 
eszközök alkalmazása. A továbbiakban az Monori Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottsága kerül 
figyelmünk középpontjába, amelynek keretében sorra vesszük, hogy milyen szabályzatok állnak rendelkezésre a 
hivatalban. 

A technokratikus koordinációs eszközöket 4 csoportba soroltuk: 
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 Tervek, programok, stratégiák; 
 Szabályok, szabályzatok, eljárások; 
 Gazdálkodási szabályzatok; 
 Koordinációs interakciók. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a hozzánk eljutatott írásos anyagok alapján Monor Város Önkormányzatának 
technokratikus koordinációs helyzetképét: 

Sor-szám Technokratikus koordinációs eszközök 
Rendelkezésre állnak-e a 
hivatalban 

Tervek, programok, stratégiák 
1. Integrált Városfejlesztési stratégia X 

2. Gazdasági program 
X (a gazdasági program 
javaslat a projekt része) 

3. Esélyegyenlőségi terv X 

4. Fenntarthatósági terv X 

5. Informatikai stratégia  

6. Fejlesztési koncepció X 

7. Cselekvési terv X 

8. Hulladékgazdálkodás X 

9. Kommunikációs koncepció  

10. Környezetvédelmi program  

11. Zöldfelület szabályozás  

Szabályok, szabályzatok, eljárások 
1. SZMSZ X 

2. Munkaköri leírások X 

3. Kiadmányozási szabályzat X 

4. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata 

X 
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5. Közbeszerzési szabályzat X 

6. Közszolgálati szabályzat X 

7. Közzétételi szabályzat  

8. Iratkezelési Szabályzat X 

9. Polgármesteri Hivatal anyagigénylési rendje  

10. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  

11. Informatikai biztonsági szabályzat  

12. Munkavállalók, köztisztviselők juttatásai, munkarendje X 

13. Közterület-felügyelet eljárási rendje  

14. Közérdekű adatok szolgáltatásával kapcsolatos szabályzat  

15. Tűzvédelmi szabályzat X 

16. Szervezeti felépítés  

17. Pályázati szabályzat  

18. E-közigazgatási szabályzat  

19. Ügyrend X 

20. Támogatási szabályzat  

21. Környezetvédelmi helyi szabályozás  

22. Közművelődés, közoktatási szabályzat X 

23. Köztisztaság, szilárd hulladék X (rendeletben) 

24. Ellenőrzési szabályzat X 

25. Képviselőtestületi szabályzat  

26. Munkavédelmi szabályzat X 

27. Panaszkezelési szabályzat  
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1. Számviteli szabályzat X 

2. Számlarend X 

3. Bizonylati rend X 

4. Eszközök és források értékelési szabályzata  

5. Pénzkezelési szabályzat X 

6. FEUVE X 

7. Szabálytalanságok kezelésének szabályzata  

8. Kontrolling Szabályzat  

9. Leltározási szabályzat X 

10. Selejtezési szabályzat X 

11. Hivatali gépjármű használati szabályzat  

12. Lakáskorszerűsítési szabályzat  

 

1. Hirdetmény, üzenőfal  

2. Elektronikus levelezés (kör- e-mail, csoportmail)  

3. Formalizált találkozók, értekezletek  

4. Teljesítményértékelés  

5. Feladatkiosztás  

 

Az alapvető technokratikus szabályozási eszközt a polgármesteri hivatalokban a szervezeti és működési 
szabályzat, valamint a munkaköri leírások jelentik. A munkaköri leírások és az SZMSZ rendelkezésre áll 
elektronikusan. Az ügyrend tartalmazza a kiadmányozás rendjét. Kötelezettségvállalási szabályzat van a 
hivatalban. 

Kiemelten kell kezelni a dokumentumok naprakészségét, a szabályzatok időszakonként történő felülvizsgálata 
nélkül informálissá válhat a hivatal irányítása, továbbá az időszakos szabályzati frissítések biztosítják a 
jogszabályoknak való megfelelőséget. A frissítéseket az elektronikus formában rendelkezésre álló 
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dokumentumokon lehet végrehajtani, a papír alapúak módosítását újra elektronikus formába kell hozni, ezért 
javasoljuk, hogy egységesen kezeljék a szabályzatokat, minden szabályzat álljon rendelkezésre elektronikus 
formában. 

A hivatali működés hatékonysága érdekében jelen vannak formális és informális megbeszélések (testületi és 
bizottsági üléseket most nem vizsgálva). Havonta zajlik az intézményvezetők és a hivatali vezetők formális 
megbeszélése, ettől függetlenül az informális a gyakoribb, így javasoljuk, hogy erősítsék a szabályozott 
kapcsolattartást a hivatal és az intézmények között. A rendszeres napi kapcsolattartás is működik az 
alkalmazottak és a vezetők között, de ez informálisnak minősül. 

A feladatkiosztás jellemzően szóban történik, így a visszacsatolás lehetősége elmarad.  

A személyorientált koordináció eszközeit önkormányzati szinten többnyire nem használják (legfeljebb egyes eszközeit – 
képzés), az egyéni célok szervezeti célokkal való azonosulása nem jelenik meg a vezetők elképzeléseiben. Az általunk 
felsorolt személyorientált koordinációs eszközök - konfliktuskezelés, vezető-kiválasztás, a belső értékrend – a szervezeti 
kultúra fogalomkörébe tartoznak. A szervezeti kultúra kibontásával jelen dokumentumban nem foglalkozunk, a szervezeti 
kultúra fejlesztésére az általunk átadandó működés-fejlesztési dokumentumunkban teszünk részletes javaslatot.  

Személyorientált koordinációs eszközök átalakítása, fejlesztése  

A belső kompetencia központok a strukturális koordináció kiemelten fontos eleme, viszont az önkormányzatok egyik gyenge 
pontját jelenti a belső kompetencia központok kialakítása és folyamatos működtetése. Minden szervezet számára fontos a 
kollektív tanulás és az erre való fogadókészség. Fontos továbbá a megfelelően működő belső környezet kialakítása. A 8. 
ábrán a teljesítményre ható tényezőket láthatjuk, a szervezeti kultúra szempontjából. 

7. ábra Szervezeti kultúra 

Külső 
környzet

Belső 
adottságok

Stratégia Struktúra Magatartás Teljesítmény

 

Mint az ábra is jól szemlélteti, azok a szervezetek lesznek igazán sikeresek, amelyek megfelelő figyelmet fordítanak a belső 
adottságaik alakítására. Ennek egyik eszköze lehet a belső kompetencia központ létrehozása. Az önkormányzatok is 
önállóan gazdálkodó szervezetek, ezért fontos számukra az erőforrásaik megfelelő felhasználása, és a minél 
költséghatékonyabb működés megteremtése. Ebben nyújt segítséget a kompetencia központ.  

Működésének lénye:  

Feltérképezésre kerül a dolgozók képzetségi szintje, amely segítségével megállapítható, hogy melyek azok a dolgozók, akik 
az átlagnál jobban képzettek pl.: informatika, probléma megoldó készség, tárgyalástechnika stb. terén. 
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Ezek az információk egy belső adatbázisba kerülnek, amely segítségével a továbbképzési lehetőségek megállapíthatók 
lesznek, továbbá az is kimutatható, hogy kik azok a munkavállalók, akik ezeket a képzéseket meg tudják tartani 
munkatársaik számára. Ezzel a módszerrel a szervezet időt és pénzt takarít meg, hiszen nincs szükség minden dolgozót 
továbbképzésre küldeni, mert ezt a belső erőforrások segítségével is meg lehet oldani.  

Fontos továbbá, hogy az emberek szívesebben tanulnak új dolgokat ismerőseiktől, kollégáiktól mint egy idegen oktató 
cégtől, hiszen az oktatás hangulata kötetlenebb és az emberek többet mernek kérdezni, ha valamit nem értenek, ezzel 
elkerülhetőek a lemaradások és félreértések. 

A hazai önkormányzati szektorban végzett kutatásaink alátámasztják, hogy az emberek szívesen vennék az új módszerek 
megismerését, új technikák elsajátítást. Ezen szemléletmód alól Monor Város Önkormányzata sem kivétel. 

 

3. Javaslat: Belső képzési rendszer kialakítása 

Jelenleg működő rendszer ismertetése 

Jelenleg Monor Város Önkormányzata nem rendelkezik belső oktatási modellel. 

Fejlesztési lehetőség 

A képzéseket nem csak külső erőforrásból lehet fejleszteni, hanem sok esetben belső forrásból is megoldhatóak. Érdemes 
lehet egy-egy szakterületen egy ún. kulcsfelhasználót képezni, aki rendszeres képzésben tud részesíteni, valamint menet 
közben segítséget tud nyújtani az arra szoruló kollégáknak (akár gépírás, irodai szoftverek alkalmazása terén stb.). A hivatal 
ezt a kulcsfelhasználó dolgozót küldheti el továbbképzésre, aki később tréningeket tarthat a kollégáknak a szakterület 
tekintetében. A hivatal szempontjából ez a lehetőség kifizetődőbbnek számít, mint mindenkit tanfolyamra küldeni. Konkrét 
példával élve egy Excel programot haladó szinten kezelő pénzügyes vagy informatikus Excel-továbbképzést tarthat a hivatali 
alkalmazottaknak az ügyintézés hatékonyságának erősítése érdekében.  

Bevezetés menete, erőforrás igénye  

A Hivatal rendelkezik olyan erőforrásokkal, akik bizonyos alapképességek, irodai szoftverek, jogszabályok, stb tekintetében 
fejlesztésre szorulnak. Ugyanakkor a Hivatal rendelkezik olyan erőforrásokkal is, akik ezen területeken jelentős tudással 
rendelkeznek. Javasoljuk, hogy a Hivatal vezesse be a belső képzések rendszerét, azaz időről időre jelöljön ki néhány 
kollégát, akik a szervezeten belül osszák meg tudásukat, illetve azt rendszeresen fejlesszék tovább és belső 
kompetenciaközpontokként gondoskodjanak a Hivatalon belüli elterjedésről. Javasoljuk, hogy azok a dolgozók, akik a 
képzések megtartására alkalmasak, vegyenek részt továbbképzéseken is, így a frissen megszerzett tudást képesek lesznek 
a szervezeten belül is átadni. Javasoljuk, hogy ezen dolgozók munkaköri leírásába kerüljön bele a képzési tevékenység is. 
Javasoljuk továbbá, hogy a hivatal működésében rendszeres szerepet töltsenek be a belső továbbképzések. 

4. Javaslat: belső képzés az eszközök használatával kapcsolatban 

A Hivatal képezzen ki néhány kollégát (pl.: rendszergazda) a CTA használatára, akik a szervezeten belül osszák meg 
tudásukat, illetve azt rendszeresen fejlesszék tovább és belső kompetenciaközpontokként gondoskodjanak a Hivatalon belüli 
elterjedésről. 
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Naptár 

A csoportmunka sikerének másik alappillére az erőforrások gyors, hatékony elosztása. A naptárfunkció jellemzően a tárgyi 
és az emberi erőforrások elosztását segíti elő. Azáltal, hogy a saját naptárbejegyzések megoszthatóak és szinkronizálhatóak 
egymással, a vezetők könnyen áttekinthetik munkatársaik foglaltságát, így ellenőrizhetik azokat, illetve igazodhatnak 
hozzájuk. Mivel lehetőség van az egymás irányába történő megbeszélések, meghívások kezdeményezésére, illetve az 
elfogadás vagy visszautasítás jelzésére is, így egy nagyobb számú megbeszélés összehívása is kezelhető marad. 
Javasoljuk az alábbi naptárfunkciók használatának bevezetését: 

 Minden munkatárs rögzítse a Hivatalon kívül történő munkavégzését a naptárban (hely és cél 
megjelölésével). 

 A munkahelyi hivatalos megbeszélések értekezlettervezőn keresztül legyenek megtervezve. (Ezzel 
minden érintett naptárjában megjelenik az elfoglaltság, illetve a visszajelzésekből az értekezlet 
összehívója egyértelműen tudja, hogy kik tudnak és kik nem tudnak részt venni az eseményen). 

 A közösen használt erőforrások (gépjármű, tárgyaló, tanácsterem) önálló erőforrásokként kerüljenek 
rögzítésre és az érintettek azokat a CTA-n keresztül foglalják be. 

Feladatok 

A kiosztott, illetve megkapott feladatok státuszkövetése elengedhetetlen ahhoz, hogy azokat határidőre az elvárt 
minőségben meg lehessen valósítani. A feladatkövetésnek nagyon sok módja lehet, hiszen sok esetben az ügykezelő 
szoftverek is biztosítanak státuszriportokat, figyelmeztetéseket az egyes feladatokhoz. 

Mivel ezen ügykezelő alkalmazások beszerzése nagy költségvonzattal jár, javasoljuk, hogy a Hivatal alkalmazza a CTA 
feladat modulját az alábbiak szerint: 

 A vezetők a szokásostól eltérő, nem rendszeres feladataikat rögzítsék a feladat modulban, 
hozzárendelve a kezdés dátumát, az elvégzés határidejét, illetve annak prioritását. 

 A vezetők a mások számára kiosztott feladatokat szintén a feladat modulban rögzítve és azon keresztül 
kiosztva kezeljék (ezzel biztosítható, hogy a kiosztott feladatok egy helyen legyenek kezelve, követhető 
legyen a státuszuk és a lejárati határidőig történő megvalósulásuk). 

 A munkatársak az így kiosztott feladatokat a feladatkezelőben adminisztrálják, azaz a feladat 
előrehaladást %-os értékkel feljegyzik, hozzáfűzik az esetleges megjegyzéseket (ezen bejegyzések 
megjelennek a feladatot kiosztó nyilvántartásában is, így naprakész adminisztráció esetén naprakész 
kimutatás áll rendelkezésre). 

 

Folyamattérkép és kritikus folyamatok 

A Polgármesteri Hivatal által ellátott folyamatokat az ügyféllel való kapcsolat megléte alapján két csoportra 
oszthatjuk: 

 Front office folyamatok 
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 Back office folyamatok 

 Ügyfélhez közvetlenül kapcsolódó 
- Alapfolyamatok 

 Ügyfélhez nem kapcsolódó  
- Menedzsment folyamatok 
- Alapfolyamatok 
- Támogató folyamatok 

Az pályázati program célkitűzései alapján a fejlesztések fókuszába a Front Office alapfolyamatokat, illetve a Back 
Office alap- és támogató folyamatok fejlesztése kell, hogy szerepeljen. A „1.1 Megközelítés” olvasható 
struktúrában történik a fejlesztendő, azaz kritikus folyamatok ismertetése. 

Monor Város Önkormányzatának folyamattérképe a következő oldalon látható. A folyamattérkép a szervezeti 
folyamatok alapvető összefüggéseit mutatja be az szervezeti működést megvalósító szervezeti felépítés 
figyelembe vétele nélkül, kizárólag a folyamatok, illetve azok felső szintű összefüggéseinek ábrázolásán keresztül. 
Az önkormányzati kommunikációs folyamatokért a Média Kht. felel. 
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8. ábra Polgármesteri Hivatali folyamattérkép  

 

 

II.5 Menedzsment folyamatok átalakítása, fejlesztése 

Az önkormányzatoktól a törvényi keretek között történő ügykezelésen kívül egyre inkább elvárják az ügyfél centrikus, 
szolgáltató szervezeti működési módot. Ez a közigazgatási rendszerek és ezen belül a hivatali folyamatszervezés és 
szervezetirányítás átalakítását, modernizálását teszi szükségessé eltolódva a versenyszférában tapasztalható prioritások 
felé. 
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A szolgáltató Hivatal feladatainak történő sikeres megfelelés új megközelítést igényel. A hivatali vezetői (jegyző, 
irodavezetők) „menedzseri” szerep emlegetésénél fontos meghatározni mi is a menedzsment. A Kotteri terminológia szerint 
a menedzsment egy szervezetben fellelhető emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezésének, 
szervezésének, vezetésének és irányításának folyamata a szervezet céljainak eredményes és hatékony megvalósítása 
érdekében. 

A „menedzsment” kifejezést a vállalkozói szférában általánosan használják. Az elmúlt bő két évtizedben a közigazgatásban 
is mélyreható változások történtek, a korábbihoz képest teljesen új helyi hatalmi struktúra jött létre, a feladatok, hatáskörök 
átrendeződtek. A helyi hatalom nemcsak közhatalmi szerepet lát el, hanem tulajdonosává, birtokosává vált a települési 
anyagi, szellemi, kulturális és egyéb javaknak. A széles önkormányzati feladat- és felelősségi kör miatt az önkormányzati 
vezetők is menedzseri feladatokat kell ellássanak. A politikai célkitűzések nem száműzhetők az önkormányzati szférából 
sem, azonban a működés minősége nagyrészt az önkormányzati menedzsment tevékenységétől függ. 

Ezen a ponton szükséges szót ejteni a menedzsment és a vezetés kifejezések viszonyáról. Az általános szóhasználat 
gyakran szinonimaként kezeli a kifejezéseket, holott eltérő jelentéstartalommal bírnak. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a 
vezetés a menedzsment egy alfunkciója. Ennél viszont sokkal fontosabb különbség, hogy a menedzser formálisan 
kinevezett pozíció, míg a vezető informális státusz. Ez azt jelenti, hogy vezetővé válni kell nem kineveztetni, azaz a 
munkatársak (vezetettek) elismerését, bizalmát követési hajlandóságát szakmai és emberi oldalról is megtámogatva kell 
elnyerni. Mivel a vezető szóhasználat a közigazgatásban egyértelműen kapcsolódik a formálisan kinevezett irányítási 
jogkörrel felruházott pozícióhoz, ezért a továbbiakban szinonimaként használom a menedzser kifejezéssel és VEZETŐ 
megjelölést használok, ha az informális, kiérdemelt szerepre utalok. 

A hivatalirányítási, vezetési viszonyaiban meghatározható formális pozíciók: a polgármester (ahol van főállású: 
alpolgármester), a jegyző, az aljegyző és a belső szervezeti egységek (főirodák, irodák, csoportok) vezetői, illetve az 
ügyintézők. A klasszikus szervezeti felosztás szerint ezen pozíciók hierarchikusan besorolhatóak: 

 Felső vezetés / stratégiai szint 
 Polgármester / Alpolgármester 
 Jegyző / Aljegyző 

 Középvezetés / operatív szint 
 Főirodavezető 
 Irodavezető 
 Csoportvezető 

 Végrehajtási szint 
 Ügyintézők / ügykezelők 

A felső és középvezetés szintjein a célkitűzés és az erőforrások feletti diszponálás napi feladat. Akár a költségvetés 
végrehajtásának napi cash-flowjáról beszélünk, akár egy csoporton belüli feladatelosztás megvalósításáról, akár a belső 
vagy a külső kommunikáció tartalmának, formájának megválasztásáról, gyakorlatilag minden esetben menedzsment 
feladatok ellátásáról legyen szó. 

A továbbiakban megkíséreljük felvázolni a jellemző menedzsment funkciókat és menedzseri szerepeket megjelölve a hivatali 
relevanciákat és szükségesnek ítélt lépéseket is. Ezen túl igyekszünk rávilágítani a jellegzetes hibákra és javaslatokat 
megfogalmazni azok elkerülésére. 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 48 

Célunk, hogy a Polgármester és a Jegyző bevonásával meghonosítsuk a modern menedzseri kultúra alapjait a Hivatalban, 
rávilágítsunk a szükséges kompetenciák, feladatok összetettségére és sarkalljuk a formális hatalommal felruházott vezetőket 
saját pozíciójuk újragondolására és belső késztetésük alapján történő fejlődésre. 

Menedzsment funkciók 

A menedzsment funkciók a definícióból fakadóan az alábbi ábrán szemléltetett módon értelmezhetően: 

9. ábra Menedzsment funkciók 

TERVEZÉS
mit?

hogyan?

SZERVEZÉS
feladatok

folyamatok
erőforrások

IRÁNYÍTÁS
követelmények

ellenőrzés
beavatkozás

VEZETÉS

Jövőkép
Irány

Munkatársak 
felsorakoztatása

Motiválás

MENEDZSMENT

 

A funkciókat kibontva egyértelművé válik, hogy milyen tevékenységeket kellene legalább végezniük a vezetőknek ahhoz, 
hogy a menedzseri szerepüket is ellássák.  

 

 

Tervezés 

A tervezés a jövőbeni működésre vonatkozó célokat határozza meg, dönt a szükséges tevékenységekről és erőforrásokról. 
A jogszabályi környezet tervezésre vonatkozó előírásainak megvalósításán túl (pl.: költségvetés tervezés) szükség van a 
hivatali munkavégzés egyéb területein is az előre látó, célirányos tervezésre, fejlesztésre. Mind a folyamatok, mind az 
emberi erőforrás, mind a hivatali hatékonyság, mind a szolgáltatási minőség megkívánja a célok mentén történő tudatos 
fejlesztés. Ennek hiányában a hivatali munkavégzés jó esetben is csak szinten tud maradni, rosszabb esetben viszont romló 
tendenciát fog mutatni. 

Előrejelzés 

A jogszabályi környezet változásait nehéz előre jelezni. A törvényalkotók koncepciója gyakran változik, így hosszú távra nem 
alapozható meg fejlesztési stratégia. A rövidtávú változási irányokat viszont nagyon pontosan le kell követni, hiszen a 
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szankciók esetenként súlyos következményekkel járnak. Ennek megfelelően elengedhetetlen, hogy a vezetők naprakész 
információkkal rendelkezzenek e téren. 

A Hivatal által nyújtott szolgáltatások fogyasztóinak igényei már sokkal jobban tervezhető tendencia mentén mozognak. Az 
adott Hivatal, iroda, csoport által kiszolgált ügyfelek különféle igényeket támaszthatnak a hivatali munkához, de a lekérdezés 
alapján, jellemzően elvárják a: 

 Teljes körű, érthető tájékoztatást 
 Zökkenőmentes, gyors ügyintézést 
 Korrekt, kedves kiszolgálást. 

Minden vezetőnek feladata a saját területén azonosítani az érdekelt feleket (törvényhozók, hitelezők, felügyeleti szervek, 
munkahelyi vezetők, munkahelyi beosztottak, vezető társak, lakossági szolgáltatás igénybevevők, hivatali szolgáltatás 
igénybevevők, egyéb társadalmi érdekcsoportok…), megismerni elvárásaikat és azonosítani az elvárásokban fellelhető 
tendenciákat. Ennek három alapvető szintje ismeretes: 

 Első szint: a reaktív módozat, az érdekelt minimális megértését mutatja csak, gyakorlatilag csak a 
panaszok begyűjtésére szorítkozik. Hátrányai, hogy adatok csak egy szűk rétegtől kap (dühösek), de 
ezek közül sem mindegyik tesz panaszt, nehéz az ilyen információkat összegezni, elemezni, illetve a 
résztvevőket leköti az adott panasz orvoslása vagy a védekezés a hosszú távú megoldás helyett. 

 Második szint: aktív megközelítési módok alkalmazása - kommunikálnak ugyan az érdekeltekkel, de 
azok elvárásaira való odafigyelés csak másodlagos. (Ilyen példák: információs pultok, forró-drótok) 

 Harmadik szint: ténylegesen az érdekelt elvárásait vizsgáló, erre kidolgozott módszerek, 
mechanizmusok (személyes és csoportos beszélgetések, korábbi vevők kikérdezése, megtervezett 
felmérések…) 

Konkrét javaslatunk, hogy jegyzői szinten készüljön a külső érdekelt feleket azonosító térkép, és legyen ez a Jegyző által 
rendszeresen karbantartva 

Az érdekelt felek (stakeholderek – sztékholder) azok a személyek és/vagy csoportok, akik valamilyen szempontból érintettek 
a Hivatal működésében: érdekük fűződik tevékenységéhez, elvárásaik vannak viselkedésével kapcsolatban, 
érdekérvényesítő befolyással rendelkeznek felette. 

A stakeholder térkép legismertebb változata az ún. hatalom/érdek mátrix, ami megmutatja, hogy kik 
azok a szereplők, akiknek a véleményét tekintetbe kell venni a stratégia kidolgozásakor és 
megvalósításakor. 

Mellékszereplők: Azok a Hivatallal kapcsolatban álló személyek és szervezetek, akik számára fontos 
érdekeik érvényesítése, azonban nem rendelkeznek a Hivatalon belüli hatalommal. Pl. a civil 
szervezetek 

Kulcsszereplők: azok a szervezetek, akiknek a komoly hatalmuk van a Hivatal működésében, és az 
érdekérvényesítésük is meghatározók. Ilyen szereplők az állam, vagy a bankok  
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Nézők: a Hivatal szempontjából a nézők jelentik azt a kört, akiknek gyakorlatilag nincs hatalmuk a 
Hivatal felett, és érdekeiket sem kívánják érvényesíteni. A Hivatal szemszögéből ők az átlagpolgárok. 

Vendégművészek: az ő számukra jelentéktelen a Hivatallal szembeni érdekeik érvényesítése, azonban 
jelentős hatalommal bírnak. Pl. a városban tevékenykedő vállalkozások. 

 
fontos számukra a Hivatallal 

kapcsolatos érdekeik érvényesítése 

elhanyagolható számukra érdekeik 

érvényesítése 

nem rendelkeznek hatalommal 

érdekeik érvényre juttatására 

MELLÉKSZEREPLŐK 

Fejleszteni kell velük a kapcsolatot, 
informálni és rendszeresen felmérni 

az igényeiket (pl. dolgozók, 
ügyfelek) 

NÉZŐK 

Általános tájékoztatás 

(pl. átlagpolgár) 

jelentős hatalommal rendelkeznek 

érdekeik érvényre juttatására 

KULCSSZEREPLŐK 

Maximálisan figyelembe kell venni 
az érdekeiket, törekedni kell a 

megnyerésükre (pl. bankok, állam) 

VENDÉGMŰVÉSZEK 

Fejleszteni kell velük a kapcsolatot, 
igyekezni kell meggyőzni őket 

 Kerüljön feltárásra ezen felek formális és informális elvárás rendszere a Hivatallal kapcsolatban 
 Az adott érdekelti csoportok kapjanak felelőst a Hivatalon belül iroda és csoportvezetői szintről 

A felelősök folyamatosan figyeljék a csoportot, rendszeresen szondázzák őket és tartsák karban az elvárásaikra vonatkozó 
adatbázisokat. 

Hivatali politika kialakítása 

A hivatali irányítási politika alapvető dokumentuma az Ötv. 18. § (1) bekezdése alapján Szervezeti és Működési Szabályzat 
(SzMSz). Ebben a dokumentumban kerülnek rögzítésre többek között a szervezeti felépítés sajátosságai, az önkormányzati 
(kisebbségi önkormányzati) feladatok, hatáskörök, gazdálkodási jellemzők (költségvetés, gazdálkodás, vagyonkezelés) a 
függelmi viszonyok, a képviselő testületi, szakbizottsági, hivatali feladatok, működési rendek. 

Ebben kell meghatározni olyan feladatokat, melyeket a jogszabály kifejezetten előír a képviselő-testület részére vagy 
jogszabály nem szabályoz, de jó ha van rá egy szabály. Általában az SZMSZ-hez több függelék és melléklet van, melyek 
aprólékos szabályokat tartalmaznak. Az SZMSZ-t mindig rendeletben kell elfogadni mely minősített többséget kíván. A 
megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges elfogadásához illetve módosításához. 

A hivatali működés kialakítása és fejlesztése során törekedni kell arra, hogy a támasztott releváns elvárásoknak a hivatal a 
lehető legmagasabb szinten megfeleljen, hiszen létének alapja az érdekelt felek igényeinek kiszolgálása.  
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Célkitűzés 

A szervezet irányítás egyik alapvető eleme a szervezeti célok meghatározása. A közigazgatásban a célok jellemzően 
törvényi keretek között elrendelt feladatok formájában jelennek meg. A feladatok csokorba szedése viszont nem jelent 
célkitűzést. Az ok-okozati viszony is fordított, hiszen a célkitűzéseknek kell generálniuk a feladatokat és nem fordítva. 

A versenyszférában a célok alapja az alapítói szándék megvalósítása. Ez leggyakrabban egy tevékenység magas szintű 
végzésére irányul, a profit megszerzése érdekében. Ezen célkitűzés kerül aztán lebontásra alcélokra, melyek az egyes 
szervezeti egységekhez rendelve biztosítják az operatív szintű megvalósítás megalapozását. A szervezeti egységek céljai 
aztán tovább bomlanak személyes célkitűzésekre, melyek az egyének munkavégzését hivatottak definiálni. Amennyiben a 
célrendszer helyesen van kialakítva, úgy a szervezeti célok elérése az egyének céljainak megvalósulása által létrejön. 

A stratégiai célok akkor jók, ha azok az érdekelt felek elvárásainak irányába mutatnak, érthetőek és motiválóak a 
munkatársak számára. Ez gyakran nem könnyű feladat, hiszen források ritkán állnak rendelkezésre a pénzügyi 
motivációhoz. A célok meghatározása során fontos követelmény, hogy azok mellé mérhető mutatószámokat lehessen 
rendelni. Ez a követelmény azért fontos, mert az előrehaladást, illetve a célok elérését azonosítanunk kell és ez nem 
megvalósítható ha nem értelmezhetőek a célelérés paraméterei. 

Természetesen az egyes szervezeti egységek nem csak a szervezet főcéljára mutató célokat fogalmaznak meg, hanem a 
szervezeti egység specifikus, saját területén érvényesítendő elképzeléseit is rögzíthetik. Fontos azonban, hogy a területi 
elképzelések, érdekek, prioritások ne mutassanak a szervezeti célkitűzésekkel szembe. 

Az Önkormányzatok feladatai a törvényi szabályozói környezet által egyértelműen definiáltak, kötelező és vállalható 
feladatok szerint felosztva. Ennek megfelelően a versenyszférában használt terminológiával élve a szolgáltatási portfolió 
adott. Ennek fejlesztése, „új termékek” bevezetése a jogalkotók feladat allokációs törekvéseitől függ, nem Önkormányzati 
hatáskör. Amire tehát összpontosítani kell, az a meghatározott feladatok minél magasabb szintű, minőségű kivitelezése, 
illetve a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb allokálása. 

Az Önkormányzatok esetében a szolgáltató hivatal ideája megköveteli a professzionális működést, és ezen belül a 
szervezeti célkitűzés rendszerének kialakítását. 

 Meg kell határozni (jellemzően a szolgáltatási minőség fejlesztés és a hatékonyság növelés mentén) és 
rendszeresen felülvizsgálni a hivatal stratégiai célkitűzéseit; 

 Az egyes irodák, csoportok vonatkozásában is meg kell határozni és rendszeresen felülvizsgálni a 
célkitűzéseket, gondosan ügyelve arra, hogy azok támogassák a hivatali célok megvalósítását. 

A munkaköri leírásokban a munkakörök célját, feladatait úgy kell meghatározni, hogy azok megfelelő elvégzése biztosítsa a 
szervezeti egység céljain keresztül a hivatali célok elérését. Ennek szellemében felül kell vizsgálni a jelenlegi munkaköri 
leírásokat és módosítani azokat. 

Akciótervek 

Az akciótervek a célok elérése érdekében elvégzendő tevékenységek. A Hivatal vezetésének meg kell ezeket fogalmazni 
annak érdekében, hogy a célok elérése biztosított legyen. Ha az akciótervek nem kellően alaposak, hiányosak, akkor nem 
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alkalmasak a kivitelezésre, a munkatársak nem tudják elvégezni a bennük meghatározott feladatokat, szélsőséges esetben 
egészen más eredményre vezetnek, mint azt az eredeti célkitűzés meghatározta. Az akciótervek akkor jók, ha: 

 Egyértelműen azonosított bennük a célkitűzés 
 Tartalmazzák a feladatokat, és azok ütemezését, 
 a felelősöket, 
 a határidőket, 
 a szükséges erőforrásokat, 
 az ellenőrzési pontokat, és 
 a feladatok a célok mérhető paramétereinek javulása irányába mutatnak. 

Az akciótervek készítésénél az előkészítő szakaszban célszerű bevonni néhány résztvevőt is. Egyrészről tapasztalatuk 
beépülhet, másrészről, mivel részt vettek a tervezésben, személyes kötődésük alakul ki és elköteleződhetnek az ügy 
irányában. 

Az akciótervek következetes végrehajtása, ellenőrzése, problémakezelése legalább olyan fontos, mint a tervek létrehozása. 
Fontos, hogy olyan felelőst jelöljünk ki az adott akciótervhez, aki megfelelő formális hatalommal is rendelkezik a kivitelezés 
során felmerülő problémák kezelésére. Ha ez nem biztosítható, akkor a felsővezetői, középvezetői (Jegyző, Aljegyző, 
Főirodavezető Irodavezető) támogatásnak kiemelt szerepe van a megvalósulás sikerében. 

5. Javaslat: a tervezési menedzsment tevékenységek érvényesítésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

A Hivatalban a törvényi előírásoknak megfelelően folyik a gazdálkodási tevékenység tervezése, végrehajtása. Ezzel 
szemben a működés egyéb területein nem jelenik meg a tervezés ilyen súllyal.  

Ahhoz, hogy a mindennapi munka folyamán meghozott döntések azonos irányba mutatva előmozdítsák a Hivatal 
működésének folyamatos fejlesztését és az érdekelt felek igényeinek egyre magasabb szintű kielégítését, szükség van 
előrelátó, megalapozott tervekre, melyek adott döntési pontokon kijelölhetik a prioritásokat. 

A Hivatal elsődleges és törvényi keretek között is megfogalmazott célja az igazgatás. Ezen cél megvalósítása mentén mind a 
Hivatal vezetésének, mind a munkatársainak munkája megítélhető. Többek között az alábbi mérési, visszacsatolási 
lehetőségek kínálkoznak az elvégzett munka minőségére vonatkozóan: 

 Lakossági elégedettség 
 Vállalkozói szféra elégedettsége 
 Belső elégedettség) munkatársak elégedettsége 
 Ellenőrző szervek ellenőrzései 
 Belső ellenőrzések.  

Fejlesztési lehetőség 

A működési környezet változásainak előrejelzése nehéz feladat, hiszen a szabályozói és politikai környezet folyamatosan 
változik. Ettől függetlenül törekednünk kell a változások irányának meghatározására és gyakori mintavételezéssel 
folyamatosan aktuálisan kell tartanunk az ismereteinket a működési környezetünk állapotairól. 
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Javasoljuk a kötelező adatgyűjtéseken (belső ellenőrzési munka, ügyintézési munka) túl is gyűjteni és elemezni az 
azonosított érdekcsoportok elvárásait: 

 Rendszeres lakossági, vállalkozói elégedettségi vizsgálatok tartását az alábbi formákban: 

 Telefonos lekérdezés 
 Elégedettségi kérdőív kitöltése ügyintézésekkor 
 Véleményláda felállítása a bejáratnál 
 Lakossági meghallgatások negyedéves rendszerességű megtartása 

Javasoljuk ezen felül, hogy kerüljenek elemzésre az érdekelt felek elvárásai 

 Elvárások kategorizálása, priorizálása; 
 Elvárások megvalósíthatósági elemzése; 
 Megvalósításhoz szükséges lépések tervezése. 

Javasoljuk vonatkozó rendelet és szabályozói környezet gyűjtemény létrehozását és rendszeres naprakészen tartását 
(Jegyzői kabinet), illetve a törvényalkotási folyamatok figyelemmel kísérését annak érdekében, hogy: 

 Naprakész információk legyenek a jogi környezetről 
 Fel lehessen készülni a jogi környezet változásainak hatására (pl.: kistérségbe szervezett oktatási 

intézmények normatív támogatása azonos méret esetén kedvezőbb feltételeket teremtett, illetve a belső 
ellenőrzés kistérségi kiszervezése is gazdaságosabb megoldás) 

 

Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

 Érdekelt felek igényfeltárási módjának kiválasztása 
 Módszerek kialakítása, felelősségek kiosztása 
 Adatgyűjtés 
 Adatelemzés 
 Szükséges tevékenységek programozása, feladatok, felelősségek kiosztása 

Szervezés 

A szervezés az elvégzendő feladatok és azokat elvégző emberek és egyéb erőforrások csoportosítása, elrendezése, 
összekapcsolása annak érdekében, hogy az érintettek a legeredményesebben tudják elvégezni a munkát. A szervezés mint 
tevékenység jellemzően készség kérdése. Jól megfigyelhető, hogy a szervezeten belül vannak jobb és kevésbé jó 
szervezők. Szerencsés, de nem alapfeltétel, ha a formális vezetők jó szervezők is egyben. Nem alapfeltétel azért, mert a 
szervezés legfontosabb elemei tanulhatóak, így a kevésbé jó szervezőkészségű vezetők is lehetnek munkájukban 
eredményesek. Az alábbiakban meghatározzuk azon jellemző, formalizált területeket, ahol mindenképpen döntéseket kell 
hozni a szervezés tevékenységén belül.  
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Szervezeti felépítés kialakítása 

Az Önkormányzatok szervezeti felépítése jellemzően funkcionális szervezeti forma, ahol a feladatok (azaz funkciók) szerinti 
munkamegosztás az alapvető szervezési elv. 

Ez a forma akkor előnyös, ha a feladatok megoldásához a speciális szakértelem szükséges és sokféle, de nem nagy 
mennyiségben nyújtott szolgáltatás tartozik a működési körhöz. A szakmai (funkcionális) specializáció a szakértelem és a 
hatékonyság növekedését eredményezi az egységköltségek csökkenése mellett. A szabályozottság egyértelmű, és a 
szolgáltatási folyamatok célszerű kialakítása és szabályozottsága növeli a hatékonyságot, azonos színvonalú feladatvégzést 
eredményez, bonyolult, nagy erők koncentrálását igénylő feladatok végrehajtását teszi lehetővé. 

Miközben a funkcionális egységeken belül az együttműködés igen szoros, problémát jelent a más egységekkel való 
együttműködés. A változó környezethez kevéssé tud alkalmazkodni az erőteljes szabályozottság miatt, így a szükséges 
válaszok csak lassan születnek meg, veszélyeztetve a szervezet adaptációs képességét. A kommunikációs nehézségek 
miatt a horizontális koordináció a szabályzatok ellenére háttérbe szorul, számos esetben elmarad. 

A vertikális koordináció szabályozott, kiépített úton; a horizontális koordináció azonos hierarchikus szinteken 
intézményesített; szabályzatok, formalizált előírásokkal valósul meg. 

Az elsődleges munkamegosztás funkciók szerint történik, munkaköri leírások útján. A döntési jogkörök a funkcióknak 
megfelelően centralizáltak, a szabályozottság magas fokú. 

A Hivatalban jellemzően funkcionális felosztás van, de szükséges a projektszerű feladatok kezelésére ideiglenes 
munkacsoportok létrehozása is, így mátrix szervezeti elemek is megjelenhetnek. Ezek kezelése mindig nagy körültekintést 
igényel, ugyanis ebben az esetben egy személynek több felettese is lehet (munkacsoport vezetője, funkcionális vezető). 
Ilyen esetben érdemes a feladat prioritásokat meghatározni vagy a munkaidőt megosztani. 

Munkakörök kialakítása 

A munkakörök kialakítása a feladatok elosztása, felelősség és hatáskör átruházás a beosztottakra. Kialakításuk során 
különböző módszereket, modelleket alkalmazhatunk attól függően, hogy az adott munkakör milyen környezetben, célokkal, 
feladatokkal működik: 

 a specializáció során a komplex munkafolyamatokat kis egységekre bontják le, amelyek nem igényelnek 
különösebb szaktudást, pontosan leírhatók. A specializáció a hatékonyság szempontjából előnyös, 
azonban a nagyfokú specializáció gondokat okozott a dolgozók munkamoráljában. A specializáció növeli 
a munkával való elégedetlenséget, a hiányzásokat és hozzájárul a nagy fluktuációhoz. 

 A munkakörbővítés a specializáció ellentéte, azaz dolgozók eddig végzett feladatait kiterjesztik hasonló 
bonyolultságú más feladatokra is. A változatosság révén csökkenti a monotóniát. Javasolt a Hivatalnál 
megfontolni a bevezetését, hiszen: 

 Megoldást nyújt a helyettesítési problémákra 

 Szélesíti a látókört 

 Növeli illetve szétszórja a szervezetben a specifikus kompetenciákat 
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 A munkakör rotáció azt jelenti, hogy a dolgozókat meghatározott időközönként az egyik munkakörből 
egy másik munkakörbe helyezik át. A rotáció csökkenti a munkavégzés egyhangúságát, de nem a 
leghatékonyabb megoldás. Hátránya, hogy a dolgozó a rotált munkakörben nem tud olyan hatékonyan 
termelni mint az eredetiben. Előnye, hogy az érintettek jobban megértik a hozzájuk kapcsolódó 
munkakörök problémáit, ami javítja az összhangot. Természetesen ez csak irodákon belül valósulhat 
meg, mert a 9/1995. (II.3.)  Korm. rendelet meghatározza a köztisztviselők képesítési előírásait. 

 A munkakör gazdagítás eltérő mélységű feladatokat csoportosít egy-egy munkakörbe, vagyis a 
munkaköröket különféle feladatok kombinációjából alakítják ki, amelyek elsősorban a munkakör 
mélységét érintik. 

 Javasoljuk, hogy az ügyintézői munkakörökben a helyettesíthetőség és a hivatali működés jobb átlátása 
érdekében kerüljön bevezetésre a munkakör rotációt, illetve a munkakörök gazdagítás. 

 Az erős specializáció a monotónia csökkentése érdekében kerüljön feloldásra munkakörbővítéssel. 

Erőforrások biztosítása 

Az erőforrások biztosítása a munkavégzés alapvető feltétele. Az alábbi, alapvető erőforrások biztosításáról mindenképpen 
gondoskodni kell: 

Emberi erőforrások 

A személyzet kijelölése során a menedzserek biztosítsák, hogy rendelkezésre álljanak a kellő felkészültséggel rendelkező 
munkatársak a szervezet eredményes és hatékony működéséhez. Ehhez képzési és tudatosítási programokkal kell 
hozzájárulni. Ezen programok nem csak a kompetenciák fejlesztésére, hanem a munkamorál, a szervezeti kultúra 
fejlesztésére is irányulnak. 

Infrastruktúra 

A Hivatalnak ki kell alakítania és fenn kell tartania a szolgáltatások megfelelőségének eléréséhez szükséges infrastruktúrát. 

 Munkaterületet és a hozzá kapcsolódó létesítményeket 
 Berendezéseket, hardvert és szoftvert 
 Megfelelő karbantartást 
 Támogató szolgáltatásokat (takarítás, portaszolgálat…) 

Munkakörnyezet 

A Hivatalnak meg kell teremtenie a munkahelyi környezet azon emberi és fizikai tényezőit, melyek a szolgáltatások 
megfelelőségének eléréséhez szükségesek.  

 Egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek 
 Munkamódszerek 
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 Munkaetika 
 Külső és belső környezeti munkafeltételek 

Az elégedettség és az elégedetlenség mértéke két, egymástól független skálán mérhető. Az elégedettséget keltő okok 
inkább a munka tartalmával, az elégedetlenséget keltők a munkakörülményekkel összefüggő tényezők. Ennek megfelelően 
a munkakörnyezet javítása egy ponton túl nem eredményez elégedettség növekedést. Illetve munkaminőség javulást. 

Pozitív

Negatív

Semleges

O
ri

en
tá

ci
ó 

el
ég

ed
et

ts
ég

Motivátorok

Higéniás tényezők

Alacsony Közepes Magas

A tényezők erőssége  

 
 Higiéniás tényezők à elégedetlenség forrásai 

 Fizetés 
 Munkafeltételek 
 Munkahely biztonsága 
 Státusz 
 Személyes kapcsolatok 

 Motivátorok à elégedettség forrásai 
 Felelősségvállalás lehetősége 
 A nagyobb teljesítmény elérésének lehetősége 
 A fejlődés 
 A karrierépítés lehetősége 

Információ 

Biztosítani kell a szükséges információhoz való hozzáférést és annak védelmét. Rendszeresen tájékoztatni kell a 
munkatársakat a Hivatalban zajló eseményekről, várható változásokról és a rájuk vonatkozó módosításokról. 

Amennyiben a tájékoztatás nem megfelelő, a szervezeten belül bizonytalanság alakul ki és a hiányzó információkat a 
munkatársak igyekeznek feltételezésekkel kitölteni. Ezen feltételezések jellemzően negatív, romboló, destruktív jelleget 
öltenek, mely leginkább a változástól való félelmekből táplálkozik, ritkább esetben szándékos rosszindulatból. 

Fontos tehát a megfelelő tájékoztatás, informálás. Ennek módjai sokfélék lehetnek, de két fő csoport szerint 
osztályozhatóak: 

 Formális kommunikáció 
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 SZMSZ 

 Rendeletek 

 Működési szabályzatok 

 Körlevelek 

 Hirdetmények 

 Értékelések 

 Hivatalos munkaértekezletek… 

 Informális kommunikáció 

 Belső, nem hivatalos levelezés 

 Nem hivatalos megbeszélések (dohányzás, kávézás közben) 

 Munkahelyen kívüli munkatársi érintkezések… 

Pénzügyi erőforrások 

A vezetőség tervezze meg, bocsássa rendelkezésre és tartsa ellenőrzése alatt azokat a pénzügyi erőforrásokat, amelyek 
szükségesek egy eredményes és hatékony irányítási rendszer kialakításához és fenntartásához, valamint a Hivatal céljainak 
eléréséhez. 

 A munkatársakkal tudatosítani kell: 

 A munkavégzési tevékenységek jellemzőbb kihatását a tényleges vagy lehetséges 
munkavégzés minőségére 

 A jobb személyes teljesítményből eredő előnyöket 

 Szerepüket és felelősségüket a szervezeti célkitűzések elérésében 

 A meghatározott feladatok el nem végzésének lehetséges következményeit. 

 Az infrastruktúra és munkakörnyezet fejlesztésre figyelmet és erőforrásokat kell fordítani. 
Fontos szem előtt tartani viszont azt, hogy más tényezők okoztak elégedettséget és 
elégedetlenséget, így a munkakörnyezetet mindössze a határértékig érdemes javítani. 

 A kommunikációs stratégiát ki kell alakítania a Hivatalnak annak érdekében, hogy a 
munkatársak informáltsága megfelelő legyen. Ezen belül meg kell határozni az 
alkalmazandó formális kommunikációs csatornákat, azok felelőseit illetve az informális 
kommunikációs csatornák használatának módjait. 

Kapcsolatok létrehozása  
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Az emberek és a munkakörök közötti együttműködés módjának szabályozása gyakorlatilag a folyamatok meghatározását 
jelenti, amely tevékenységek, változtatások, esetleg működési elemek sorozata, algoritmusa, mely valamilyen cél elérésére 
irányul a bemeneteket (inputokat) kimenetekké (outputokká) alakítva a partner vagy egy másik folyamat számára, 
személyek, eljárások, eszközök segítségével. 

A közigazgatási szférában a folyamatszervezés jellemzően a törvényi megfelelőség köré csoportosul. A szükséges és 
elégséges feltételek kielégítése azonban nagyon sok fajta képen megtörténhet. Azzal, hogy a már kialakított, egyébként 
törvényi szempontból megfelelő kimenetet előállító folyamatot rendszeresen felülvizsgáljuk lehetőséget teremtünk arra, hogy 
a meglévő erőforrásainkat egyre jobb hatásfokkal használjuk ki, adott esetben tehermentesítsünk munkatársakat, 
rendszeresen felmerülő folyamatszervezésből adódó problémákat megszüntessünk. 

A technológiai fejlődés is nyújt időről időre megjelenő támogató megoldásokat (pl.: szoftverek), melyekkel a folyamat 
kialakítása során még nem számolhattunk. Ezen folyamatfejlesztési átvizsgálások elősegíthetik ezen újítások bevezetését, 
meghonosítását is. 

6. Javaslat: a szervezési menedzsment tevékenységek érvényesítésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

A Hivatal Jegyzői kontroll mellett működik. A szervezési tevékenység alapintézkedései: 

 Szervezeti felépítés kialakítása 
 Munkakörök kialakítása 
 Erőforrások biztosítása (Emberi erőforrások, Infrastruktúra, Munkakörnyezet, Információ, Pénzügyi 

erőforrások) 
 Kapcsolatok létrehozása  

Melyek közül a szervezeti felépítést, illetve a feladatok allokációs kérdéseit az előző fejezetekben tárgyaltuk, s 
velük kapcsolatban javaslatainkat ott megtettük. 

A munkakapcsolatok jók, sok informális találkozó, megbeszélés van, mely gyakorlatilag a folyosókon zajlik. A munkatársak 
azonban esetenként bizalmatlanok és információkat zárnak el a vezetés elől. A működési folyamatok az ágazatban elvárható 
szinten vannak kialakítva és dokumentálva, de sajnos a folyamatok felülvizsgálata, illetve a minőség javítása nincs a napi 
feladatok között. 

Fejlesztési lehetőség 

 Javasoljuk a szabadságolások kezelésében érvényesíteni az alábbiakat: 

 Csak úgy lehet szabadságot kérni, ha a kérő gondoskodik kompetens helyettesről  

 3 napnál hosszabb távollét esetén át kell adnia a feladatait 

 Javasoljuk, hogy a Hivatal publikálja a szervezet feladat allokációs sémáját mind a munkatársak, mind 
az ügyfelek felé. Ez áttekintést ad a Hivatal működéséről, és támogatja a jobb belső együttműködést 
illetve a külső, ügyféltájékozódást. 
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 Javasoljuk, hogy a működési folyamatok kerüljenek rendszeresen felülvizsgálásra és fogalmazódjanak 
meg javító intézkedések. 

 A munkakörök kialakításra és dokumentálására kerüljön nagyobb figyelem 

 A Hivatal vizsgálja felül a munkakörök kiosztását és biztosítsa, hogy minden feladathoz 
értsen legalább két munkatárs 

 Alakítson ki belső kompetencia központokat. Olyan személyeket, akik egyes speciális 
tudással, szakismerettel rendelkeznek. Hozzájuk lehessen fordulni, ha kérdés/kérés van 
a használat kapcsán Be kell írni a munkaköri leírásokba, illetve képezni kell ilyen 
embereket  

 A munkaköri leírások kerüljenek digitálisan rögzítésre 

 A munkakörök modulárisan épüljenek föl azaz egyes feladategységek külön kerüljenek 
kifejtésre. A munkaköri leírások több feladatlapból álljanak. Ezeket a feladat lapokat 
dinamikusan kell cserélgetni, átmozgatni ha változik a munkakör, illetve átadható lenne 
helyettesítés esetén is. Ez gyakorlatilag feladatközpontúan szétbontaná az egyébként 
összefüggő szövegezésű munkaköri leírásokat. Azt is eredményezné, hogy minden 
feladatot definiálni kellene, hiszen ami nincs definiálva azt nem is kell elvégezni 

 A higiéniás tényezők fejlesztése nem szükséges, mivel annak szintje jóval meghaladja az 
elégedetlenséget keltő határt, azonban a motivációs tényezők kezelésére érdemes nagyobb hangsúlyt 
fektetni. 

 A munkaköröket érdemes úgy kialakítani, hoyg azok irodán, csoporton belül 
diferenciálktak legyenek és ezen feladatokat ciklikusan, jellemzően évente 
csoportosítsuk át a munkatársak között. Ez javítja a morált és a helyettesíthetőséget is 
támogatja. 

 Az információ ellátottság javítására javasoljuk elektronikus rendszerek, eljárások bevezetését, melyeket 
az e kommunikáció fejezetnél tárgyalunk bővebben. 

Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

A folyamatok fejlesztését jellemzően 6 lépés mentén lehet elvégezni: 

 definiáljuk a problémát a folyamat összefüggésében (azonosítsuk az eredményeket, kimeneteket, a 
felhasználókat, azok igényeit, illetve az azonosított eredményeket előállító folyamatokat és azok gazdáit) 
→ Nem a termékekre, hanem a folyamatokra kell összpontosítani! 

 a folyamat azonosítása és dokumentálása, pl. folyamatábrák segítségével (folyamat résztvevőinek 
azonosítása név, poszt szervezet szerint, biztosítsuk, hogy minden résztvevő érti a folyamat lépéseit és 
saját szerepkörét, azonosítsuk a nem hatékony, pazarló, ismétlő lépéseket és kínáljunk keretet a 
folyamatmérések definiálására 
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 Értsük meg az okokat (lényeges a létfontosságú kevés elkülönítése az érdektelen soktól, az eredendő 
okok diagnosztizálása, az eltérések forrásainak feltárása) Ehhez használható önkormányzati 
környezetben is használható módszer az ok-okozati elemzés (halszálka diagram). 

 A javaslatok, megoldások kifejlesztése és kipróbálása (a javítást szolgáló eszméknek az eredendő 
okokat kell megcélozni.) A javításokat kísérletek elvégzésével és azok kiértékelésével lehet tesztelni. Ha 
az eredmény nem megfelelő, iterálni kell 

A megoldások gyakorlatba ültetése és értékelése (a kísérletek eredményei alapján tervezzük meg a javításokat, vigyük azt 
át a gyakorlatba, dokumentáljuk, értékeljük az eredményt, jutalmazzuk a résztvevőket és  kezdjünk egy újabb ciklust a 
szüntelen javítás érdekében) 

A folyamatok fejlesztését jellemzően 6 lépés mentén lehet elvégezni: 

 definiáljuk a problémát a folyamat összefüggésében (azonosítsuk az eredményeket, kimeneteket, a 
felhasználókat, azok igényeit, illetve az azonosított eredményeket előállító folyamatokat és azok gazdáit) 
→ Nem a termékekre, hanem a folyamatokra kell összpontosítani! 

 a folyamat azonosítása és dokumentálása, pl. folyamatábrák segítségével (folyamat résztvevőinek 
azonosítása név, poszt szervezet szerint, biztosítsuk, hogy minden résztvevő érti a folyamat lépéseit és 
saját szerepkörét, azonosítsuk a nem hatékony, pazarló, ismétlő lépéseket és kínáljunk keretet a 
folyamatmérések definiálására 

 Mérjük a teljesítményt 

 Mérhetjük a folyamatokat: ez segít meghatározni a végeredmény jellegzetességeit, és 
lehetőséget ad a folyamat szabályozására. A folyamatmérések definiálják a 
tevékenységeket, a változó jellemzőket, valamint a munkafolyamat műveleteit. 

 Mérhetjük a részeredményeket: egyrészt azt, hogy az igénybevevő mit kíván („vevő” 
hangja), másrészt azt, hogy a termék ezt mennyire elégíti ki (folyamat hangja). A 
eredménymérések (kimenet/output mérések) a szolgáltatások konkrét vonásait, értékeit, 
jellegzetességeit és tulajdonságait határozzák meg. 

 mérhetjük a végeredményt: az igénybevevő elégedettségét térképezhetjük fel, bár ez 
némiképp szubjektív, nagyszámú visszajelzésből mégis megbízhatóan 
következtethetünk 

 Értsük meg az okokat (lényeges a létfontosságú kevés elkülönítése az érdektelen soktól, az eredendő 
okok diagnosztizálása, az eltérések forrásainak feltárása) Ehhez használható önkormányzati 
környezetben is használható módszer az ok-okozati elemzés (halszálka diagram). 

 A javaslatok, megoldások kifejlesztése és kipróbálása (a javítást szolgáló eszméknek az eredendő 
okokat kell megcélozni.) A javításokat kísérletek elvégzésével és azok kiértékelésével lehet tesztelni. Ha 
az eredmény nem megfelelő, iterálni kell 
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 A megoldások gyakorlatba ültetése és értékelése (a kísérletek eredményei alapján tervezzük meg a 
javításokat, vigyük azt át a gyakorlatba, dokumentáljuk, értékeljük az eredményt, jutalmazzuk a 
résztvevőket és  kezdjünk egy újabb ciklust a szüntelen javítás érdekében) 

 Javasoljuk, hogy a folyamatok kerüljenek rendszeresen felülvizsgálásra és fogalmazódjanak meg javító 
intézkedések 

Szervezeti felépítés kialakítása 

Az Önkormányzatok szervezeti felépítése jellemzően funkcionális szervezeti forma, ahol a feladatok (azaz funkciók) szerinti 
munkamegosztás az alapvető szervezési elv. 

Ez a forma akkor előnyös, ha a feladatok megoldásához a speciális szakértelem szükséges és sokféle, de nem nagy 
mennyiségben nyújtott szolgáltatás tartozik a működési körhöz. A szakmai (funkcionális) specializáció a szakértelem és a 
hatékonyság növekedését eredményezi az egységköltségek csökkenése mellett. A szabályozottság egyértelmű, és a 
szolgáltatási folyamatok célszerű kialakítása és szabályozottsága növeli a hatékonyságot, azonos színvonalú feladatvégzést 
eredményez, bonyolult, nagy erők koncentrálását igénylő feladatok végrehajtását teszi lehetővé. 

Miközben a funkcionális egységeken belül az együttműködés igen szoros, problémát jelent a más egységekkel való 
együttműködés. A változó környezethez kevéssé tud alkalmazkodni az erőteljes szabályozottság miatt, így a szükséges 
válaszok csak lassan születnek meg, veszélyeztetve a szervezet adaptációs képességét. A kommunikációs nehézségek 
miatt a horizontális koordináció a szabályzatok ellenére háttérbe szorul, számos esetben elmarad. 

A vertikális koordináció szabályozott, kiépített úton; a horizontális koordináció azonos hierarchikus szinteken 
intézményesített; szabályzatok, formalizált előírásokkal valósul meg. 

Az elsődleges munkamegosztás funkciók szerint történik, munkaköri leírások útján. A döntési jogkörök a funkcióknak 
megfelelően centralizáltak, a szabályozottság magas fokú. 

A Hivatalban jellemzően funkcionális felosztás van, de szükséges a projektszerű feladatok kezelésére ideiglenes 
munkacsoportok létrehozása is, így mátrix szervezeti elemek is megjelenhetnek. Ezek kezelése mindig nagy körültekintést 
igényel, ugyanis ebben az esetben egy személynek több felettese is lehet (munkacsoport vezetője, funkcionális vezető). 
Ilyen esetben érdemes a feladat prioritásokat meghatározni vagy a munkaidőt megosztani. 

Irányítás 

A beosztottak tevékenységének, szervezeti célok megvalósulásának ellenőrzése, eredmények értékelése, esetleges 
korrekciók megvalósítása tartozik az irányítási feladatok körébe. 

Követelmények megfogalmazása 

A szervezeti célok elérése elsősorban a szervezet tagjainak munkavégzésétől függ. Ahhoz, hogy a tagok kellő minőségű és 
mennyiségű eredményt mutathassanak fel, a céleléréshez szükséges teljesítményszinteket meg kell fogalmazni számukra. 
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A közigazgatásban a versenyszférától eltérően túlsúlyban vannak az érdekeltszolgálati feladatok. Ezen feladattípusnál nem 
tudunk mennyiségi elvárásokat támasztani, hiszen az ügyszámot a lakosság generálja, azonban az ügyek kezelésével 
kapcsolatban minőségi követelmények megfogalmazhatóak. El lehet várni a gördülékeny munkavégzést, a határidők 
betartását, esetleg azok lerövidítését, a teljes körű tájékoztatást, az érdekelt személyes megjelenési szükségletének 
csökkentését. 

Az érdekeltszolgálati munka során a mért adatok sok esetben önállóan nem értelmezhetőek (ügyszám, átfutási idő), ezért az 
időszaki adatokat tendenciájuk változásában kell értékelni. Ennek megfelelően a célértékeket is így érdemes meghatározni. 

A hivatal az ügyintézési feladatokhoz rendeljen mérhető paramétereket, pl.::  

 Indított ügyek száma 
 Határidőn kívül megoldott ügyek száma 
 Átfutási idő 
 Érdekelt személyes belátogatásainak száma 
 Érdekelt elégedettsége 
 Előterjesztések száma 
 Elnyert pályázati források 
 Határozatok száma 
 Elutasítások, módosítások, jogorvoslatok száma 
 Hozott döntések száma 
 pl. Okmányirodánál 1 főre jutó gépi ügyszám 

Mérés 

Az egyes folyamatokhoz rendelt paramétereket rendszeresen mérni kell úgy, hogy az lehetőleg minimális 
adminisztrációs terheket rójon a munkatársakra. Optimális ha a folyamatok kötelező adminisztrációjából 
kinyerhetőek az adatok. 

 Kerüljön felülvizsgálásra a követelmény adatok meglévő adminisztrációs rendszerből történő 
kinyerhetősége 

 A meglévő rendszerből nem kinyerhető adatokra egyéb gyűjtési eljárásokat kell kidolgozni 
 A hivatal kérjen rendszeresen elégedettségi adatokat az ügyfelektől (ügyintéző készségessége, 

ügyintézés gyorsasága, tájékoztatás minősége) 

Értékelés 

A tervtől való eltérés vizsgálata, eltérések okainak és korrekciós lépéseinek meghatározása a célelérés mértékének 
ellenőrzése és a fejlesztési lehetőségek feltárásának szempontjából lényeges. Az értékelés során az adatokat önmagukban, 
illetve egymáshoz képesti relációjukban is vizsgálni kell. Az értékelési rendszer akkor van jól kialakítva ha annak 
eredményeképpen létrejövő strukturált adathalmaz alkalmas következtetések levonására. 
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A személyes teljesítmények értékelésének céljai: 

 szolgálja a teljesítmények fokozását; 
 visszacsatolást nyújt az alkalmazottaknak munkájukról; 
 növeli a motivációt; 
 elősegíti a képzési igények megfogalmazását; 
 lehetővé teszi az emberekben rejlő potenciális képességek felismerését; 
 megmutatja, hogy a szervezet mit vár el az egyénektől; 
 a karriertervezés eszköze lehet; 
 a bér, jövedelem megállapításának alapjául szolgálhat; 
 információkat nyújt a munkakörrel kapcsolatos problémákról és azok megoldásáról. 

A teljesítményértékelés két alapvető formája létezik: 

 Az alkalmazott munkáját megítélő módszer, amikor a munkát összehasonlítjuk, rangsoroljuk, bíráljuk, 
értékeljük, jutalmazzuk. Ekkor a munkatárs általában hallgat, vagy védekezik. 

 Az alkalmazott fejlesztésének elősegítését szolgáló módszer, melyben a motiváció a karriertervezés, 
előrejutás, a tanulás, fejlődés. A felettes tanácsadó, segítő szerepbe helyezkedik. Ilyenkor a munkatárs 
általában együttműködő, aktív. 

Ha egy rendszer mindkét célt szolgálni kívánja, akkor ez az értékelőtől a segítő és az ítélkező szerep együttes felvállalását 
igényli. Az alkalmazott helyzete is nehéz, hiszen fél elárulni a munkával kapcsolatos problémáit, hiányosságait, nehogy 
ezáltal veszélybe kerüljön az egzisztenciája. 

Fontos, hogy a munkatársakkal lehetőleg négyszemközt kommunikáljunk a teljesítményük értékelése kapcsán. Ha lehet 
kerüljük a formális behívásokat (legfeljebb negyedévente egyszer), minél többször kerítsünk alkalmat a kötetlen beszélgetés 
közben történő értékelésre. 

Lehetőleg a fejlesztést elősegítő teljesítményértékelést részesítsük előnyben, mert ez javítja a munkatársak bizalmát és 
jótékony hatással van a szervezeti kultúrára is. Elősegíti a munkatársak egymást támogató magatartását, hiszen a vezetői 
példamutatás fontos magatartásalakító tényező. 

Az értékelési program hatékonyságát a következő tényezők befolyásolják: 

 A hivatali menedzsment a személyügyes segítségével pontosan meghatározza, hogy mit kíván az 
értékelési rendszerrel elérni, és hogy hogyan illeszkedik ez az egyéb humánmenedzsment 
tevékenységekhez (karriertervezés, továbbképzés, emberi erőforrás tervezés). Ezen elveket az 
értékelőkkel is ismertetni kell. 

 Egyértelművé kell tenni, hogy az értékelés a vezetők igényén és részvételén alapuló munka. 
 A kritériumok kialakítása során az érintettek bevonása javítja az értékelés megbízhatóságát és 

elfogadását. A kritériumok kötődjenek egyértelműen a munkavégzés sikerességéhez, a munkaköri 
leíráshoz, és inkább objektív, mint szubjektív megítélésre adjanak módot. Épüljön a munkakör és a 
szervezeti célok közötti összhangra. Így az érintettek elfogadása és az alkalmazhatóság könnyebb lesz. 
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 Minél nyitottabb a rendszer, annál több információt szolgáltat az értékelt számára is, akik így jobban el 
tudják fogadni annak megállapításait. 

 Az értékelőket akkor is fel kell készíteni a rendszer alkalmazására, ha kialakításában részt vettek. Ezen 
felül az eredmények hasznosítására is fel kell készülniük. 

 A rendszert úgy kell kialakítani, hogy minél kevesebb adminisztratív munkával járjon, és optimális idő 
álljon rendelkezésre az értékelés gondos végrehajtására, de ne legyen megterhelő. 

 Az értékelést kövessék olyan tevékenységek, amelyek a kialakított munkaterv végrehajtását szolgálják. 
Rendszeres ellenőrzés, aktualizálás, feltételek biztosítása. 

 A módszer nem állhat ellentétben a szervezeti kultúrával és az uralkodó stílussal. Alkalmazkodjon 
rugalmasan a résztvevők elvárásához és személyiségéhez is. 

 

Beavatkozás 

Az értékelés során nyert adatokból levont következtetések képezik a folyamatfejlesztések, optimalizálások alapját. A 
mindennapi munka során tapasztalt eltéréseket szintén kezelni kell. Amennyiben tömegesen előforduló jelenségekkel 
kerülünk szembe, érdemes a kiváltó okokat pontosan feltárni és gondoskodni a kezelésükről oly módon, hogy az 
megakadályozza a további előfordulásokat. 

7. Javaslat: az irányítási menedzsment tevékenységek érvényesítésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

Az irányítás menedzsment feladatai jellemzően a következők: 

 Követelmények megfogalmazása 
 Mérés 
 Értékelés 
 Beavatkozás 

A követelmény megfogalmazás, mérés, értékelés inkább formálisan, a törvényi követelményekhez mérten szükséges és 
elégséges formában valósul meg (teljesítménymérés – értékelés). 

Jellemzően beruházási projektekben történő közreműködés során van lehetőség premizálásra, de a prémiumrendszer 
fejlesztése Hivatali kezdeményezésre folyamatban van. 

A prémium lehetősége egy nagyon fontos, bár nem egyetlen darabja a motivációs rendszernek. A feladatkitűzési rendszer, a 
mérhető paraméterek hozzárendelése hiányzik, ugyanúgy, mint a valós értékelés. 

A Hivatalban a feladatok jellemzően szóban (illetve a rendszeres feladatok a munkaköri leírásokban) kerülnek kiosztásra, 
visszacsatolás nem mindig van az elvégzésről. 

Fejlesztési lehetőség 

 Javasoljuk a feladatok írásban történő kiosztását az alábbi szabályok szerint: 
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 Minden feladatot papír alapon vagy elektronikus levélben vagy kiosztott elektronikus 
feladatként kell kiadni megjelölve a határidőt, illetve a feladat pontos leírását. 

 A feladatok kézhezvételétől számított 24 órán belül lehet a kapott feladattal 
kapcsolatban észrevételekkel élni. 

 Amennyiben nem érkezik észrevétel a feladat befogadottnak tekinthető és annak 
elvégzéséről gondoskodni kell. 

 A feladat elvégzésével kapcsolatos fennakadásokról illetve a határidő 
tarthatatlanságáról a határidő lejáratát megelőzően értesíteni kell a feladat kiosztóját. 

 A feladat elvégzését a kiosztási médián át vissza kell igazolni. 

 Javasoljuk, hogy a hivatal az ügyintézési feladatokhoz rendeljen mérhető paramétereket, pl.:  

 Indított ügyek száma 

 Határidőn kívül megoldott ügyek száma 

 Átfutási idő 

 Érdekelt személyes belátogatásainak száma 

 Érdekelt elégedettsége 

 Előterjesztések száma 

 Elnyert pályázati források 

 Határozatok száma 

 Elutasítások, módosítások, jogorvoslatok száma 

 Hozott döntések száma 

 pl. Okmányirodánál 1 főre jutó gépi ügyszám 

 Kerüljön felülvizsgálásra a mérendő paraméter adatok meglévő adminisztrációs rendszerből történő 
kinyerhetősége 

 A meglévő rendszerből nem kinyerhető adatokra egyéb gyűjtési eljárásokat kell kidolgozni 
 A hivatal kérjen rendszeresen elégedettségi adatokat az ügyfelektől (ügyintéző készségessége, 

ügyintézés gyorsasága, tájékoztatás minősége…) 
 A mérés és értékelés eredményeit építse be a folyamatokba és adjon visszacsatolást a munkatársaknak 

a feladataik elvégzésének minőségéről. 
Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 
 Követelmények megfogalmazása 
 Mérési környezet kialakítása / Mérés 
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 Értékelési szempontrendszer kialakítása / Értékelés 
 Értékelés alapján a beavatkozás tervezése / beavatkozás 

Vezetés 

A vezetés a szervezet tagjai viselkedésének tudatos befolyásolása annak érdekében, hogy azok a meghatározott célok 
eléréséért tevékenykedjenek. Az ember, mint a szervezet alapvető erőforrása sajátos tulajdonságokkal rendelkezik: 

 adott kapacitással és teljesítménykínálattal rendelkezik 
 megszerzés piacon keresztül (munkaerőpiac) 
 ára kereslet – kínálatnak megfelelően alakul 

Az emberi erőforrások sok hasonlóságot mutatnak a többi erőforrással. Sajátos tulajdonságai: 

 Tartós, a felhasználás során nem fogy: az emberi erőforrás hosszú távon fennmarad, sőt megfelelő 
fejlesztési programok, tanulás révén teljesítőképessége fokozható. A leghosszabb életciklusú 
erőforrások egyike, amely életciklus különböző szakaszaiban más-más jellemzőkkel bír. A 
menedzsment feladata a stratégiára alapozott folyamatos és tudatos fejlesztés és az életszakasznak 
megfelelő alkalmazás. 

 Nem raktározható: Az adott pillanatban fel nem használt kapacitás elvész, tartalékképzésre nem 
alkalmas. Tervszerű, folyamatos és egyenletes igénybevételre kell törekedni. 

 Innovatív: Képes megújulni, kompetenciái és más erőforrások kombinációja révén minőségében új 
termékeket, szolgáltatásokat létrehozni. A menedzsment feladata az innovációs kapacitás fenntartása 
és ösztönzése. 

 Döntéseket hoz: Bármely pillanatban dönthet a szervezet elhagyásáról. Saját döntése 
teljesítményszintjének meghatározása egyes feladatok esetén. A menedzsment feladata az 
elkötelezettség kialakítása és a folyamatos kommunikáció révén a döntések befolyásolása. 

 Nem tulajdona a szervezetnek, nem képezi a tőke részét, nem értékesíthető, de kapacitása, 
kompetenciái a szervezet értékét jelentősen befolyásolják.  

Munkaerő biztosítása 

A hivatali Jegyző feladata és felelőssége megfelelően képzett munkaerő biztosítása. Ez azonban nem egyszemélyes feladat, 
hiszen az adott munkaterületek vezetői fognak együtt dolgozni a leendő munkatárssal így az ő preferenciáik is be kell, hogy 
épüljenek a kiválasztásba. Ezen felül az Ötv. 36. §. felhatalmazza a polgármestert, hogy kinevezésnél egyetértési jogát 
gyakorolja. Tehát a jegyző csak azt a személyt nevezheti ki köztisztviselővé, akit a polgármester is támogat.  A hivatal 
létszám keretét a képviselő-testület határozza meg még olyan helyen is ahol nincs önkormányzati igazgatási feladat például 
okmányiroda. Ha le is írja jogszabály, hogy minimum mennyi dolgozóval kell ellátni azt a feladatot, az sem köti az 
önkormányzatot.  
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A 1992. évi XXIII. törvény kötelező pályáztatást ír elő a köztisztviselői állás betöltéséhez, melyhez figyelembe kell venni még 
a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet képesítési előírásait is. Míg a magán szektorban a vezető azt nézi mit tud a felvételre 
jelentkezett személy itt azt is kell nézni milyen papírja van.  

A kisebb hivatalok felsőfokú végzettségű személyt nem tudnak megfizetni, mert a bértála kötelező jellegű. Másik az, hogy a 
képzett munkaerő ennyi pénzért nem megy el az önkormányzati szférába dolgozni. Ha el is megy egy pályakezdő diplomás, 
akkor is ez első alkalommal elhagyja a munkahelyét, átmegy az állami igazgatási szektorban, mert ott különböző juttatások 
révén több a jövedelem.       

A kiválasztás nehéz feladat, hiszen a kiválasztással foglalkozóknak rövid idő áll rendelkezésre, hogy a jelöltet megismerje, 
értékelje és döntést hozzon alkalmazásáról. 

A kritériumokat célszerű előre meghatározni és a megfelelés mérésére ellenőrző listát, szempontrendszert alkalmazni 
legalább az alábbi követelményeket figyelembe véve: 

 A szervezet értékrendjének, kultúrájának való megfelelés (szervezeti kultúra) 
 Az adott irodába vagy részlegbe való beilleszkedés (csoportnormák) 
 Az adott munkakör által támasztott követelményeknek való megfelelés (munkaköri specifikáció) 
 A felvételi interjúk stratégiáját illetően attól függően, hogy milyen munkakörre történik a felvétel, több 

lehetőség is kínálkozik: 
 Őszinte, nyílt beszélgetés: általában az interjúalany megnyugtatása érdekében választják. A barátságos, 

nyugodt légkörben őszintébb, nyíltabb válaszokat lehet kapni. Megbízhatóbb képet ad a jelöltről, mert 
spontánabb megnyilatkozásokra ad módot. A jelölt önbizalmát növeli, és kedvezőbb képet nyújt a 
szervezetről. Olyan pozíciónál alkalmazzák, ahol az alkalmazási döntés kockázata nem túl magas. 

 Problémamegoldó stratégia: az előbbi egyik variánsa, amely során a jelöltnek egy képzelt problémát kell 
megoldania. A kérdést a megpályázott munkakör alapján teszik fel.  

 Stressz stratégia: az interjú vezetője támadólag lép fel a jelentkezővel szemben, védekezésre 
kényszerítve őt. Abból a meggondolásból alkalmazzák, hogy bizonyos (jellemzően vezetői) munkakörök 
erős stressz-terheléssel járnak. Az ilyen helyzet szimulációja megmutatja, hogy képes lesz-e a jelölt 
ezeket a helyzeteket tolerálni, illetve miként oldja meg őket. A stratégia biztos velejárója, hogy akiket 
nem vesznek fel, rossz véleményt alakítanak ki a szervezetről. 

 Javasoljuk, hogy a Hivatal a munkafelvétel során használjon előre kialakított kérdéslistát és válasszon 
tudatosan a lehetséges interjústratégiák közül. 

 A munkatárs felvétel minden esetben az adott iroda/csoport  vezetőjével együtt történjen 

 

Képzés 

A képzés az egyének és a csoportok felkészítése arra, hogy munkájukat a változó követelmények mellett, fokozódó 
eredményességgel és hatékonysággal tudják végezni. 
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A képzést, illetve a képzési terveket egyrészt a hivatalra rótt kötelező, illetve választott feladatokhoz szükséges kompetencia 
igények, másrészt a munkatársak személyes fejlődéséhez szükséges tudásanyag szerint kell összeállítani. 

A vezetőknek elemi érdeke, hogy a munkatársaik a munkavégzéshez szükséges kompetenciákat birtokolják, hiszen csak így 
tudják maradéktalanul elvégezni a feladataikat, nem róva plusz terheket a közvetlen feletteseikre a hibás munkavégzésből 
fakadó nehézségek által. 

A közigazgatásban a képzések nagy problematikája az, hogy a nagyrészük nem ingyenes. Továbbá, hogy nem gyakorlott 
szakemberek tartják, így a konkrét problémákra nem tud megoldást adni.  Általában az államigazgatási hivatalok tartják az 
elfogadható összegű továbbképzést, de mivel ők sem gyakorlott szakemberek így nem sok értelmét látják az 
önkormányzatok a továbbképzéseknek. 

A másik továbbképzés, amelyet gazdasági társaságok szerveznek, ide általában minisztériumi előadókat hívnak meg. Ez 
nem csak drága, de még messzebb van a valós problémától, mert a minisztérium politikai akaratot tükrözi és nem a konkrét 
problémára helyezi a hangsúlyt. 

Felügyelet 

A beosztottaknak folyamatos utasítást, útmutatást kell adni, hogy eleget tudjanak tenni kötelezettségeiknek. A vezetők 
gyakran gondolják azt, hogy a munkatársak megfelelően önálló emberek, akik a munkaköri leírásuk alapján kiválóan el 
tudják látni a feladataikat. Ez a megközelítés sajnos nem állja meg a helyét. A munkaköri leírások gyakran nem elég 
alaposan ismertek a munkatársak előtt és a napi feladatok gyakran eltérnek a munkaköri leírásokban foglaltaktól. A 
beosztottak egyébként is hajlamosak a könnyebb ellenállás irányába elmozdulva végezni feladataikat, ami a kontroll 
hiányában felületes, adott esetben hibás munkavégzést is eredményezhet. 

Ha nem sikerül a problémákat eszkalálni és azok az ügyintéző szintjén maradnak, felgyűlnek és akadályozzák az egyébként 
ügyintéző által zökkenőmentesen megoldható feladatok elvégzését is. 

Ez kiküszöbölhető lenne, ha a vezető nem csak az irodájában ülne, hanem legalább heti rendszerességgel végigjárná 
hivatalát. Ilyenkor látná az ügyintézés menetét és tudna rajta változtatni, ha nem megfelelő. Továbbá meg lenne a felügyeleti 
lánc a vezető a középvezetőt és így tovább. 

 

 

Döntéshozatal 

A döntéshozatal ítélet, döntés egy cselekvéssorozat megtételéről vagy annak megakadályozásáról. A menedzserek akkor 
tudják a saját feladataikat a legeredményesebben végezni ha mások feladataival nem kell bajlódniuk. A döntési szinteket 
tehát úgy kell kialakítani egy szervezetben, hogy a döntésekből fakadó feladatok elosztottak legyenek, és csak a szükséges 
és elégséges szintig eszkalálódjanak a felső vezetés, jelen esetben a Jegyző felé. 

Ehhez természetesen meg kell teremteni a középvezetői illetve a beosztotti szinteken mind a döntéshez szükséges 
kompetenciát, mind a döntéshelyzetek kezeléséhez szükséges szándékot. Ezek hiányában hiába kerül kiosztásra a döntési 
jogkör, az csak formálisan lesz kihelyezve, mert a döntések minduntalan a Jegyzői szinten jelennek meg. Ez azért is 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 69 

alakulhat így ki, mert mindenért a jegyző a felelős ő a hatáskör címzettje, ő felel a köztisztviselő munkavégzésének minden 
fázisáért. 

Motiváció 

Cselekvéseink alapvető indítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet jelentkezése hoz létre. Azokat a 
késztetéseket, amelyek a szükségletet csillapító viselkedésre irányulnak, nevezzük motivációnak. A motiváció más néven a 
beosztottak munkára ösztönzése, igényeik figyelembevételével. Tágabb értelemben minden célirányos viselkedést motivált 
viselkedésnek nevezünk. 

A motiváció egy komplex jelenség. A nehézséget a következő tényezők okozzák: 

 A motívumok komplex rendszert alkotva befolyásolják az emberi viselkedést, különféle cselekvésekre 
késztetnek. 

 Közvetlenül nem figyelhetők meg, csak a viselkedésen keresztül. 
 Az egyes motívumok különböző erősségűek és dinamikusan változnak. 
 Minden motivációs elmélet arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért úgy viselkednek az emberek, 

ahogyan az megfigyelhető. A szervezeti teljesítmény a meglévő képességek, készségek és a motiváció 
együttes hatására jön létre adott környezetben. 

Az elváráselmélet a dolgozók motivációját a cselekedet következtében elérhető jutalmak függvényeként magyarázza. A 
motiváció ereje tehát a jövővel kapcsolatos várakozások és a következmény értéke alapján meghatározható. 

10. ábra Motiváció 

ERŐFESZÍTÉS TELJESÍTMÉNY KÖVETKEZMÉNY

- Elvárt teljesítmény
- Képességek
- Feltételek

- A következmény biztonsága
- Elérhető
- Gyors

Belső/külső jutalom értéke (V – valencia)

P(EàT) P(TàK)

 

P(E-T) x P(T-K) x V = motivációs erő 

 

A várakozások egyik eleme az erőfeszítés-teljesítmény kapcsolat P(EàT) erőssége, azaz annak valószínűsége, hogy adott 
erőfeszítés milyen teljesítmény elérését teszi lehetővé. A várakozások másik eleme a teljesítmény-következmény 
kapcsolatra P(TàK) vonatkozik, annak becslése, hogy adott teljesítmény milyen valószínűséggel vezet bizonyos 
következményre.  
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A valencia (V), az adott következmény értékét mutatja a döntést hozó személy értékrendszerének tükrében. Ez tehát az 
egyén egyedi értékrendszeréből fakad, ezért nehezen megjósolható. A két valószínűségi érték szorzatát megszorozva a 
valenciák összegével, a cselekedet motiváló erejének várható értékét kapjuk meg. 

Az elméletből számos gyakorlati következtetés vonható le mások eredményes motiválásával kapcsolatban: 

 Fontos, hogy az alkalmazottak felismerjék az erőfeszítés és a teljesítmény közötti egyértelmű 
összefüggést. 

 A menedzsment feladata olyan feltételek biztosítása, amelyek között az erőfeszítés valóban a kívánt 
szintű teljesítményre vezethet. 

 Az ösztönző rendszer stabil és kiszámítható volta fixálja teljesítmény-következmény kapcsolatát. Így az 
erre vonatkozó várakozás értéke közelít az 1-hez. Ez növeli a motiváció erejét. 

 Az ösztönzés olyan jutalmakra épüljön, amelyeket a dolgozók értékelnek, fontosnak tartanak. Erről 
felmérések alapján lehet meggyőződni 

A jelenlegi köztisztviselői bértábla alacsony és az önkormányzatok többségénél nincs pluszjutatás. Hivatali 
szinten, amikor az önkormányzatok a túlélésért küzdenek, csak a kötelezőket adják meg legtöbb polgármesteri 
hivatalban. 

Tanácsadás 

Személyes megbeszélések a beosztottakkal arról, hogyan tudnák jobban végezni a munkájukat, hogyan lehetne megoldani 
a személyes problémáikat. A tanácsadás segít az emberek ambícióinak megismerésében is és lehetőséget nyújt új 
gondolatok, megközelítési módok bemutatására is. Rendszeresen kell végezni és lehetőleg nem formális keretek között. Jó 
alkalom erre az ebédszünet, a kávészünetek. 

Ne legyenek ezek a megbeszélések mesterkéltek és ügyeljünk arra, hogy csak az érintettek vegyenek rajta részt. Nagyon 
romboló lehet, ha „tanácsainkat” „nagyközönség” előtt adjuk, nyilvánosságot adva ezzel az adott személy problémáinak, 
nehézségeinek. 

Kommunikáció 

Eszmecsere a beosztottakkal, felettesekkel és a környezettel. Az információ áramoltatása hivatalos és nem hivatalos 
csatornákon keresztül annak érdekében, hogy a szervezet és környezete a szükséges időben és formában értesüljön a rá 
vonatkozó tényekről, változásokról, változtatási tervekről. 

 Képzés 

 A szakmai, alap- és továbbképzési szükségletek meg kell határozni 

 Gondoskodni kell a szükséges képzések kivitelezéséről 

 Képzések hatékonyságát meghatározott időközökben fel kell mérni és ki kell értékelni 
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 Gondoskodni kell alkalmas nyilvántartásról az alapképzettség, szakképzettség, 
szakértelem és szakmai gyakorlatra vonatkozóan 

Menedzseri szerepek 

Interperszonális szerepek 

Azon szerepek, amelyeken keresztül a Hivatal működésével összefüggő embercsoportokkal tartják a kapcsolatot 

Képviselő 

Mint a formális hatalom birtokosa a szervezetben, a menedzseri beosztás szimbólumot jelent, számos kötelezettséggel, 
képviseli az adott szervezetet. 

Kapcsolattartó 

A menedzsereknek széles kapcsolatrendszert kell kialakítaniuk. Beosztásánál fogva a menedzser kapcsolatban van saját 
beosztottaival és más szervezetek tagjaival. Információt és szolgáltatásokat nyújt, s viszonzásul ő is ugyanezt kapja 
másoktól. 

 

Vezető 

Ez a szerep kifejezi a menedzser és a beosztottak közötti viszonyt. Magában foglalja az emberek motiválását és a 
munkakörnyezet javítására vonatkozó törekvéseket. A vezetési tevékenység áthatja az egész menedzseri munkát. Ez a 
vezetői szerepe érvényesül: ha a beosztottakat bátorítja, ha beleszól a munkába, ha a kérdésekre válaszol, ha fogadja a 
visszacsatolásokat. 

Információ gyűjtő 

A szervezetén belüli szerepe összeköti a menedzsert minden egyes emberrel, így válik a belső információáramlás 
központjává. Esetleg egy-egy résztevékenységről nem tud annyit, mint az a beosztott, aki konkrétan azt végzi, de a teljes 
szervezetről többet tud, mint bármely csoporttag. Ő az általános információhordozó. Ezen kívül a beosztása és a 
"kapcsolattartó" szerepe révén kapcsolatban áll olyan szervezeten kívüli emberekkel, akik maguk is információs központ 
szerepet töltenek be a saját szervezetükben. 

Információ elosztó 

A menedzsernek az információk nagy részét továbbítania kell beosztottjai felé. Ezek egy része tényeket, más része terveket 
harmadik része értékeléseket tartalmaz. 
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Szóvivő 

Feladata az információ továbbítása a kívülállók felé. Tájékoztatják a felettes szerveket és más érdekelteket a szervezet 
teljesítményéről, változásairól és terveiről. 

Vállalkozó 

Feladata a végrehajtandó változásokat kezdeményezése, kidolgozása. Ő kutatja fel a lehetőségeket és tárja fel azokat a 
potenciális problémákat, melyek arra késztetik, hogy akciót kezdeményezzen. 

Zavarelhárító, problémakezelő 

A Hivatal életében időnként vannak olyan feladatok, helyzetek melyeket nem lehet rutinszerűen kezelni, zavart, feszültséget 
okoznak. A hivatali vezetők feladata ezek felvállalása, kezelése. 

Erőforrás elosztó 

Az erőforrások elosztásával, átcsoportosításával a menedzser döntően befolyásolja az egyes egységek és emberek 
teljesítőképességét. 

Tárgyaló 

A Vezető tárgyalások, alkuk kialakításának résztvevője. Olyan csoportokkal, egyénekkel tárgyal, akik különböző értékekkel 
és motivációkkal rendelkeznek, amelyektől eszközöket és erőforrásokat szerez és amelyeknek szolgáltatásait nyújtja. 

8. Javaslat a vezetési és menedzsment szemlélet megerősítésére 

Jelenlegi működés rövid leírás 

Monor Város Polgármesteri Hivatalában végzett interjús adatfelvételünk során kiderült, hogy a vezetők kiválasztása során, a 
vezetői képességek felmérése helyett fontosabb szempont volt, a megfelelő szakirányú végzettség, illetve a 
közigazgatásban eltöltött kellő számú munkatapasztalat.  

Ennek fő oka, hogy jelenleg a versenyszférával ellentétben a közigazgatásban a hatékonyság és a termelékenység nem 
elsődleges funkcionalitások. A vezetői posztok feltöltése során nem elsősorban e paraméterek létrehozására koncentráltak. 
Sokkal inkább fontos volt az adott szakterület mélyre ható ismerete, illetve a munkával eltöltött idő honorálása. A kor igényei 
viszont egyre inkább a szolgáltató Hivatal irányába mozdítják el a lakossági elvárásokat, bár ezen elvárások régiónként 
eltérhetnek. 

 

Fejlesztési lehetőség 

A menedzsment ismeretek és eljárások meghonosítása a Hivatalban úgy, hogy az a hatékonyságot növelje és 
javítsa a koordinációt. 
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Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

A saját szakterületükön egyébként képzett közép, felső vezetőket el kell látni elméleti menedzsment ismeretekkel. 
Az elméleti ismereteket tervezett, strukturált program során el kell mélyíteni és át kell ültetni a gyakorlatba. 

Gondoskodni kell a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartásáról, a Jegyzői példamutatás és folyamatos ellenőrzés, 
motiváció segítségével. 

Belső információs portál 

Az elektronikus csoportmunka-támogatás eddig felsorolt módjain túl érdemes megfontolni egy közösségépítő, széles 
funkcionalitással bíró rendszer kialakítását is, mely jóval túlmutat az MS Office képességein. Az Intranet egy olyan belső 
információs rendszer, amely az Internet által használt TCP/IP protokollra és Web-technológiájára épülve, a szervezet tagjai 
számára a szervezet belső anyagaihoz való hozzáférés biztosításával, a belső kommunikáció elősegítésével a szervezet 
működésének hatékonyságát növeli. 

Az intranet tehát egy sajátos céllal létrejött belső weboldal, melyet csak a munkatársak érhetnek el. Ez gyakorlatilag 
ugyanolyan webfejlesztést igényel, mint a Hivatal honlapja, de funkcionalitásában jelentősen eltér attól, hiszen a megcélzott 
csoport jelentősen különbözik. Míg a honlap elsősorban a lakossági igénybevevőket érinti, addig az intranet kizárólag a 
hivatal dolgozóinak szól. 

A Web-technológia sokoldalúságának köszönhetően többfajta ismeret kerülhet fel az intranetre. Akár szövegeket, képeket, 
hangokat, videókat is közzétehetünk. Ennek köszönhetően a rendszer számos alkalmazási területtel rendelkezik. Ha 
megvizsgáljuk a fő funkcionalitásokat, akkor azokat három jellemző csoportba sorolhatjuk. 

Publikációs szolgáltatások 

Segítségével személyek, csoportok, irodák vagy a Hivatal egésze tehet közzé különböző információkat a munkatársak 
számára, szinte bármilyen formátumban. A Hivatal működése során jellemzően az alábbi publikációs szolgáltatásokat lenne 
érdemes kialakítani: 

 Szervezeti felépítés, feladat allokáció közzététele (ez segíthet a munkatársaknak a belső ügyintézés 
szokványostól eltérő ügyeiben megtalálni az illetékes kollégát, illetve segít átlátni a Hivatalt az újonnan 
érkező kollégák számára) 

 Belső hírek, információk közzététele 
 Hivatali képtár (rendezvényekről, köztisztviselői napról stb.) 

Tranzakciós szolgáltatások 

Olyan kétirányú kapcsolatot tesznek lehetővé, melynek segítségével az információ fogadója meghatározhatja, hogy milyen 
információra van szüksége, illetve kiválogathatja, hogy csak a számára szükséges információ jelenjen meg képernyőn. Az 
információt nem csak fogadni, hanem adni is képes.  

 Hatékonysági mutatók, kimutatások generálása, lekérdezése 
 Jóváhagyás-támogató alkalmazás (workflow managemet rendszer) elérése, adminisztrálása 
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 Költségvetés-tervezés adatbekérésének, gyűjtésének megvalósítása, munkaanyagok publikálása, 
véleményezése 

 Hivatali tudástár (strukturáltan tárolt munkavégzéshez szükséges információk kereshető formában pl.: 
wikipedia) 

Közösségi szolgáltatások 

Több személy közti kapcsolat fenntartását, gondolatok, vélemények közzétételét, problémák közös megvitatását teszik 
lehetővé. 

 Üzenő fal, amely minden munkatárs számára elérhető és szabadon adminisztrálható 
 Fórum, amely különböző témákban tesz lehetővé eszmecserét 

 

Az intranet Hivatalra gyakorolt hatásai 

 Munkamegosztás: az Intranet a szervezeten belüli kommunikációt jelentős mértékben támogatja. A 
feladatok megoldásában más szakemberek tudásukkal is hozzájárultak, amelynek eredményeként a 
feladat megoldásában informális módon többen is részt vehetnek. 

 Hatáskörmegosztás: mivel a rendszer naprakész információkat biztosít, a munkatársak 
felelősségvállalása nőhet, a döntéshozók könnyebben hoznak döntéseket. Ezt a döntési folyamatot 
segíti elő az alkalmazottak között kialakuló párbeszéd, amelynek eredményeképpen a döntéshozó egy 
már korábban kialakult véleménynek, megszületett konszenzusnak megfelelően tud döntést hozni. 

Ezek együttes, közvetett hatása, hogy az alkalmazottak, illetve a szervezet hatékonysága növekedésével a szervezet a 
folyamatosan növekvő igényeket egyre gyorsabban, egyre jobb minőségű szolgáltatásokkal tudja kielégíteni, mégpedig úgy, 
hogy közben a Hivatal költségei csökkennek vagy változatlanok maradnak. 

II.6 Back office folyamatok átalakítása, fejlesztése, sztenderdizálása 

Minőségbiztosítási rendszerekben általános, hogy munkafolyamatok sztenderdizálásra kerülnek. A pályázatban foglalt 
elvárások között szerepelnek a munkafolyamatok sztenderdizálása. A projekt megvalósítása során javaslatot teszünk azon 
folyamatok sztenderdizálására, amelyek esetében megítélésünk szerint a szabványosítás a legnagyobb hozzáadott értékkel 
bír..  

Ezen folyamatok listája alább olvasható: 

 Dokumentumok kezelése 
 Személyfelvétele, oktatás, képzés 
 Beszerzés, beszállítók minősítése 
 Adóügyekkel kapcsolatos folyamatok 
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A kialakított sztenderdek a V4-es mellékletben találhatóak. 

A sztenderdizálás előnyei: 

 Új munkatársához háttéranyagként szolgálat 
 Különböző ügyintézők eltérő gyakorlatainak egységesítése 
 Vezetői kontroll egyszerűsítése 
 Dokumentáltság erősítése 

 

9. Javaslat: workflow megoldások alkalmazása 

Jelenlegi működés rövid leírása 

Jelenleg a hivatal nem használ workflow megoldásokat. 

Fejlesztési lehetőség 

A jól formalizálható folyamatok fejlesztésének elterjedt eszköze a workflow megoldások alkalmazása. A versenyszférában 
elterjedt megoldás alkalmazása egyre inkább begyűrűzik a közigazgatásba is.  

A workflow megoldások lényege, hogy a folyamatok résztvevői minden egyes folyamattípus kapcsán speciális 
adatbázisban/nyilvántartásban jegyzik a folyamatok státuszát, és ezen felületen történik meg a feladatok új felelős felé való 
átadása is. Jó példa erre egy létező önkormányzati gyakorlat, amelyben a szociális segély-kérelmek státuszait egy erre a 
célra kialakított, a belső hálózaton található státusz Excel file-ban rögzítették. A friss döntések külön státuszt kaptak, amit 
minden nap adott időpontjában kellett, hogy végignézzen a pénzügyi munkatárs, aki az új döntéseket felvitte a pénzügyi 
rendszerbe. 

A fenti folyamat fejlettnek mondható, hiszen nincs szükség az egyes területek közt kommunikációra valamennyi ügy kapcsán 
külön, a kapcsolattartás formalizált, minimalizált a hibázás (pl. ügyek elveszésének) lehetősége, valamint a folyamatok 
státusza jól áttekinthető. Hiszen az Excel file a vezetők számára minden időpillanatban hozzáférhető. 

A workflow megoldások csúcsát az olyan informatikai rendszerek jelentik, amelyekben ilyen folyamatok definiálhatók, és a 
rendszeren keresztül megtörténhet a szaknyilvántartások frissítése is. Ilyen rendszer beszerzését azonban nem javasoljuk. 
Az önkormányzati folyamatok támogatása ezekkel nem racionális megoldás, relatíve nagy munkaráfordítással, és költséggel 
vezethetők csak be. Sokkal inkább a bemutatott példához hasonló megoldások elterjesztésére teszünk jelen pontban 
javaslatot. 

 Bevezetés menete, erőforrás igénye 

A bevezetés javasolt lépései: 

 Meg kell határozni azon folyamatok körét, amelyek fejlesztése előremozdítható a szóban forgó 
módszerrel 

 Jellemzőek a késések, határidőcsúszások az adott folyamat kapcsán; 
 Nagy a folyamat-előfordulások száma, azaz szezonálisan, vagy folyamatosan magas az 

adott folyamat lefutásainak száma; 
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 Több szervezeti egység együttműködése szükséges az adott folyamatban; 

 Ki kell választani az alkalmazandó workflow megoldást. Az informatikai piacon léteznek 
önkormányzat workflow megoldások de mi nem javasoljuk ezek bevezetését. Javasoljuk a 
fent említett területeken excel file-ok alkalmazását. Bármilyen megoldást is alkalmazunk, 
fontos megjegyezni, hogy a workflow kialakítása önmagában nem megoldás, a működési 
problémát csakis a precíz töltés fogja megoldani. A precíz töltés kikényszerítésének egy 
módja létezik, a folyamatstátusz információkat rendszeresen ellenőriznie kell a felelős 
vezetőnek, illetve azt vissza kell csatolnia a folyamat-végrehajtók felé. A bevezetést 
követően biztosan tapasztalható lesz szervezeti ellenállás, hiszen a workflow töltése 
egyértelműen járulékos feladatokat jelent, de az ellenállás leküzdése után a jelentkező 
előnyök megszűntetik azt. A folyamatrésztvevők valamennyi időpillanatban láthatják a 
sorban álló feladatok státuszát, illetve az is látszani fog, hogy mely feladatok kapcsán 
szükséges vezetői kockázatkezelés. Elmondható, hogy ezáltal a workflow előnyöket nyújt 
mind a végrehajtói, mind a vezetői szinteken. 

Egy korszerű workflow rendszerben szinte bármilyen bonyolultságú folyamat lekérdezhető. A rendszer 
figyelmezteti a folyamatrésztvevőt a sorban álló feladataira, illetve a végrehajtás után továbbítja a „stafétát” a 
következő folyamatrésztvevő felé. Egy ilyen fejlettségű rendszer bevezetésekor leképezett folyamatonként 1 
millió HUF költséggel kell kalkulálni. A workflow rendszerek az alábbi területeken elterjedtek, elsősorban banki és 
telekommunikációs vállalatoknál: 

 Helpdesk-ek, 
 Bankifiókok, 
 Költségvetés-tervezési folyamatok. 

Úgy gondoljuk, hogy önkormányzatok számára egy ilyen rendszer bevezetése nem lehet rentábilis, ugyanakkor a 
workflow szellemiség meghonosítása nagyon sok hozzáadott értéket jelenthet, hiszen workflow az is, ha az Excel 
program segítségével tartjuk nyilván folyamat-előfordulásainkat. 

Egy ilyen hivatali szintű workflow adatbázis sablon készült a „Monor_polghiv_wf.xls” állományban. Az állomány a 
pályázatmenedzsment Back Office folyamat státusz követésére alkalmas amennyiben szabályozott módon töltik 
információval az adott folyamat résztvevői a belső hálózaton, megosztott módon 

E-irodai munka támogatás 

Magyarország versenyképességét jelentősen befolyásolja a közigazgatás minősége, különös tekintettel annak 
vállalkozóbarátságára és szolgáltatásorientáltságára. A Cap Gemini 2006 közepén közzétett felmérése szerint az e-
kormányzati felkészültség szempontjából Magyarország a korábbi 23. helyről a 14. helyre lépett előre. Ez már önmagában is 
látványos eredmény – ugyanakkor még sok-sok intézkedés következik, amelyek a végén az e-kormányzat teljes kiépülését 
eredményezik. A kormányzat-önkormányzat ügyeinek elektronikus intézése mellett az elektronizált belső iratkezelés is 
előtérbe fog kerülni. 
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A reális célkitűzés azt mondja, hogy a teljes papírmentesítés napjainkban nem lehetséges, így a hivatali folyamatokat jó 
ideig kísérik még a „papírok”. Ugyanakkor kitűzhető célként a lehető legkevesebb papírirat „gyártása” és „közlekedtetése”, a 
meglevő dokumentumok digitalizálása, szkennelése, illetve reális lehet az elektronikus dokumentumok használatának 
növekedése. 

10. Javaslat: az e-irodai munka támogatás fejlesztésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

A Hivatali munka során a dokumentumok elektronikus formában jönnek létre, de véleményezésük, jóváhagyásuk jellemzően 
papír alapon történik, akár több iterációs cikluson keresztül is. Ez azt jelenti, hogy a dokumentumok a változások során 
többször is kinyomtatásra kerülnek ahelyett, hogy elektronikus formában lennének véleményezve. 

Fejlesztési lehetőség 

A Wordben létrehozott dokumentumok elektronikus továbbítása és véleményezése, egészen a jóváhagyásig. Ezt követően 
lehetne csak nyomtatni, aláírni illetve nyomtatott formában irattározni. 

Egységes, hálózati tárhelyek létrehozása a lokálisan használt fájltárolás helyett. Ezzel a lépéssel biztosítható lenne a több 
személy számára hozzáférhető dokumentumok publikálása. Praktikus a szervezeti struktúra szerinti könyvtárszerkezet 
létrehozása, illetve jogosultság szabályozása. 

A szervezeti struktúra könyvtárszerkezeten kívül szükség lehet egyéb célkönyvtárak létrehozására is. Ezek egyedi elbírálás 
alapján, de szigorú jogosultságkezeléssel kell, hogy létrejöjjenek. 

Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

Elektronikus adattovábbítást javaslunk valamennyi belső folyamat esetében, mert az: 

 Gyorsabb 
 Olcsóbb 
 Utolag könnyebben ellenőrizhető 

a Wordben létrehozott dokumentumok elektronikus továbbítását és véleményezését célozva, egészen a 
jóváhagyásig, aláírásig, irattárazásig. 

Különösen fontos ez az alábbi folyamatok esetében: 

 Menedzsment folyamatok, 
 Pályázatmenedzsment, 
 Belső jelentések, 
 Intézményi kapcsolattartási folyamatok. 

Pályázatmenedzsment 

Az önkormányzatok fejlesztési lehetőségeit nagyban befolyásolja az, hogy milyen sikeresen tud élni pályázati lehetőségeivel. 
Monor Város Önkormányzatának pályázatmenedzsment folyamatinak fejlesztése érdekében az alábbi javaslatcsokrot 
fogalmazzuk meg. 
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11. Javaslat: pályázatmenedzsment bevezetése 

Jelenlegi működés rövid leírása 

A pályázatmenedzsment funkció jelenleg a MÜVÁK irodában összpontosul. Ezt a működésmódot jó gyakorlatnak 
tartjuk, hiszen egy irodán belül összepontosítja a fő pályázatmenedzsmenti feladatokat, viszont sokszor szükség 
van más irodákkal való együttműködésre is. Jelenleg az irodák közötti kapcsolattartás nem elég szoros egy ilyen 
átívelő munkafolyamat megfelelő hatékonysággal történő levezetéséhez, ezért javasoljuk a hivatali egységeken 
felülemelkedő stratégiai referens pozíció létrehozását. 

Fejlesztési lehetőség 

Javasoljuk, hogy a pályázatokkal kapcsolatos feladtok ellátásának fejlesztése kapcsán kerüljön bevezetésre és 
Stratégiai Referens pozíció, melynek feladatkörei közé elsősorban a pályázatmenedzsment feladatok tartoznának, 
és közvetlenül a jegyzőnek tartozna beszámolási felelősséggel. 

II.7 Front office folyamatok átalakítása, fejlesztése 

A kiadmányozási rend 

Jelen fejezetben összefoglaljuk a részünkre átadott hivatali dokumentumokon, az önkormányzati dolgozókkal készített 
mélyinterjúkon és cégünk tudásbázisán alapuló működésfejlesztési javaslatainkat a kiadmányozás rendjében való 
módosítások megtételére. A fejezet első felében bemutatjuk a hazai polgármesteri hivatalok kiadmányozási rendjével 
kapcsolatos jelenlegi modelleket., majd javaslatot fogalmazunk az Önkormányzat kiadmányozási rendjének fejlesztése 
érdekében. 

A kiadmányozás rendje szignifikáns kapcsolatot mutat a település (és egyben a hivatal) méretével, minél kisebb a település, 
és egyben a hivatal, annál centralizáltabb a kiadmányozás. Ez a tendencia teljesen logikusnak mondható, hiszen relatíve 
alacsony ügyszám mellette a felsővezetőknek jut ideje valamennyi üggyel foglalkozni, ráadásul így valamennyi üggyel a 
lehető legmagasabb döntési jogkörrel felruházott személyek foglalkozhatnak, ami nagyban elősegíti az adott üggyel 
kapcsolatos problémák kezelését. 

Elkészítettünk egy kategorizálást, amelyben három típus kapott helyett. A három kategória között nem lehet szoros 
választóvonalat húzni. A kategóriák meghatározását a GKIeNET Kft. 2008-as Önkormányzatok ICT használata és 
elektronikus szolgáltatásai c. tanulmánya (országosan reprezentatív felmérés) támasztotta alá, amely a magyarországi 
önkormányzati hivatalok körében készült. 
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Körjegyzőségi tagtelepülés 3,0 3 698 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 79 

Körjegyzőségi székhely 8,5 5 605 

Önálló község 9,3 7 328 

Nagyközség 17,3 2 680 

Város 53,8 14 307 

Megyei jogú város, kerület 298,5 13 732 

Összesen 14,9 47 350 

 

A kisebb hivatalokban (0-20 fő) jellemzően a vezető funkciót betöltő személy – jegyző, polgármester – 
rendelkezik gyakorlatilag kizárólagosan a kiadmányozási jogkörrel, míg a 20-50 főt foglalkoztató városházák 
tekintetében szerepet kapnak a kiadmányozásban a felsővezetés mellett az iroda-, iroda- és csoportvezetők is. 
Az 50 főt meghaladó hivataloknál már megjelenik az igény az ügyintézők bevonására is, az irodavezetők, 
csoportvezetők segítségével sem tudják megoldani a kiadmányozást az ügyiratok volumenének drasztikus 
megnövekedése okán, így szükségessé válik az ügyintézők kiadmányozási joggal történő felruházása. 

A kiadmányozási rend szabályozási háttere azonban mindenhol egységes: a kiadmányozás rendjét az ügyrend, 
szmsz (esetleg ennek mellékleteként kiadmányozási szabályzat), illetve a munkaköri leírások tartalmazzák. 

I. Kiadmányozási modell 

A 0-20 főt alkalmazó hivatalokban (községek, nagyközségek, kisvárosok 4.000-5.000 fő alatt) a jegyző a 
feladatok kiszignálásától a feladatok végrehajtásának ellenőrzésén keresztül a feladatok lezárását is elvégzi. 
Besorolásunkban a kiadmányozási jogkör centralizáltsági fokának 1. szintjén állnak (18. sz. ábra) ezen 
települések hivatalai, ahol a jegyző általános kiadmányozási joggal bír (esetleg aljegyző helyettesítheti, 
amennyiben létezik kinevezett aljegyző). A méretből fakadóan a jegyző a feladatot el tudja látni, volumenében 
megoldható az iratok kiadmányozása (jellemzően a városoknál találkozunk csak aljegyzővel, aki helyettesítheti a 
jegyzőt annak akadályoztatása esetén). A polgármester a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben született 
döntéseket kiadmányozza.  

Az ábrán 5 db csillag illusztrálja a kiadmányozási jogkörök 100%-át, a szóban forgó hivatalokban jellemzően 
teljes-körűen a felső-vezetés birtokolja azokat. 
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11. ábra Kiadmányozási rend a 0-20 fős hivatalokban 

 

A hivatal köztisztviselői legfeljebb a hatósági határozatok tekintetében a munkaköri leírás szerint feladatkörükbe rendelt 
hatósági eljárások során keletkezett kiadmányok tekintetében rendelkeznek kiadmányozási jogkörrel. Amennyiben nem erről 
van szó, az ügyintézők kiadmányozási joga az önkormányzat testülete és bizottságai részére benyújtott előterjesztésekre, 
azok végrehajtásáról szóló jelentésekre, tisztségviselők részére készített jelentésekre, tájékoztatókra, tisztségviselők 
nevében készített válaszlevelekre, bizonyos esetekben a tömegkommunikáció részére adott tájékoztatásokra, 
panaszbejelentések kezelésére korlátozódik. 

Természetesen van lehetőség a jegyző és a polgármester kezében önálló kiadmányozási joggal rendelkező tisztviselők 
megbízására (pl. jogi képviselő, gazdasági-pénzügyi ellenőr stb.). 

II. kiadmányozási modell 

A közepesen nagynak számító települések polgármesteri hivatalaiban szerzett tapasztalatokat szemlélteti a 3. sz. ábra. 
Jellemzően a 20-50 főt foglalkoztató polgármesteri hivatalok 5.000-12.000 fős lakosságot szolgálnak ki. A 19. sz. ábrán 
látható csillagok szemléltetik, hogy a kiadmányozási rendben a jegyzők és polgármesterek általános kiadmányozási jogköre 
mellett az iroda-és csoportvezetők felé is delegálódik felelősség. Ebben a méretcsoportban a jegyző már nem képes az 
ügyiratszám nagysága miatt minden szintről származó döntést véglegesíteni, ezen felelősség kerül részben delegálásra az 
iroda-, illetve csoportvezetők felé.  

12. ábra Kiadmányozási rend a 20-50 fős hivatalokban 
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A jegyző és a polgármester a hatáskörébe tartozó valamennyi önkormányzati és közigazgatási ügyben általános 
kiadmányozási joggal rendelkezik. A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult a kiadmányozási jog 
gyakorlására. A jegyző helyettesítését a jogszabály általi jegyzői kiadmányozást igénylő esetekben az aljegyző gyakorolja. 
Az aljegyző mellett az iroda- és csoportvezetők is fel vannak jogosítva kiadmányozásra az irányításuk alá tartozó dolgozók 
feladatkörébe és a jegyző kizárólagos aláírása alá nem tartozó és a saját feladatkörükbe tartozó ügyekben. Ezek az 
irodához tartozó ügytípusokra terjednek ki, a munkaköri leírásban kerülnek kijelölésre. Az irodavezetők helyettesítése esetén 
a munkaköri leírásokban meghatározott helyettes rendelkezik a kiadmányozási joggal. Az irodákon belül a csoportvezetők is 
rendelkezhetnek kiadmányozási joggal, csakúgy, mint az ügyintézők. Az önálló ügyintézők megbízása leginkább egyes 
esetekhez kapcsolódik, az ügyintézők jogosultak kiadmányozni a nem ügydöntő, közbenső intézkedéseket. Továbbá 
speciális esetekben akkor gyakorolhatnak kiadmányozási jogot az ügyintézők, ha rendelkeznek a területnek megfelelő 
speciális szakvizsgával (pl. anyakönyvi ügyek). 

Irodavezetők, csoportvezetők, ügyintézők kiadmányozhatnak I. fokú határozatokat, amennyiben a jegyző átruházta rájuk a 
jogot. 

A 2. méretkategóriában önálló kiadmányozási jogot gyakorolnak azok az ügyintézők, akiknek a munkaköri leírásukban a 
megjelölt feladatok ellátásánál le van az fektetve (pl. szociális-, okmányirodai-, építéshatósági ügyintézők stb.) Az 5.000-
12.000 fős lakosságot kiszolgáló hivatalokban már gyámhivatal is működik, ahol az ügyintézők szakmailag a megyei 
gyámhivatal ellenőrzése alá tartoznak, kiadmányozási joggal vannak felruházva.  

A leírtak mellett a lehetőség adott a jegyző és a polgármester számára, hogy az ügyintézőket kiadmányozási joggal 
felhatalmazza, illetve jogaikat korlátozza vagy megszüntesse. 

 

 

 

III. kiadmányozási modell 

A 3. kategóriába az 50-nél több dolgozót foglalkoztató hivatalok nyertek besorolást (rendszerint a 12.000 főnél magasabb 
lélekszámú települések). Ide tartoznak a nagyobb városok, megyei jogú városok, megyeszékhelyek is, ahol 50-nél jóval 
magasabb dolgozói létszám segíti a hivatali munkát. Nem érdemes külön kategóriába sorolni a legnagyobb településeket, 
mert különbséget csak a delegált felelősségi szintek száma jelent. A szervezeti felépítésnek köszönhetően specializáltabb 
feladatokkal találkoznak az ügyintézők egy nagyobb hivatalban. A 20. sz. ábrán a csillagok elrendezéséből látszik, hogy az 
iratszámok további növekedésével tovább szükséges delegálni a kiadmányozási jogokat ügyintézőkre kiterjesztve. 
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13. ábra Kiadmányozási rend a 50 fő feletti hivatalokban 

 

 

A kiadmányozás rendjében továbbra is polgármester kiadmányozza a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben született 
döntéseket, akit az alpolgármester helyettesít a kiadmányozásban annak akadályoztatása esetén. A jegyző rendelkezik az 
általános kiadmányozási jogával a hivatal egészére vonatkozóan, akit az aljegyző helyettesít a kiadmányozás jog 
gyakorlásában. 

A 2. kategóriához hasonlóan kiadmányozási joggal bírnak az irodavezetők, csoportvezetők, valamint az ügyintézők, akik 
távollétében a munkaköri leírásban megjelölt, helyettesítéssel megbízott dolgozó kiadmányoz. 

Az ebbe a modellbe tartozó polgármesteri hivatalok a legtöbb esetben irodára lebontott kiadmányozási renddel bírnak. Az 
egész hivatalt érintő iratok kivételével az irodák kiadmányoznak. Az irodák ügyintézői az ügyekben keletkező közbenső 
iratok teljes volumenét maguk kiadmányozzák (pl. okmányirodai ügyek). Az eljárások során született döntéseket előkészítik, 
ezután csoportvezetői vagy irodavezetői szinten történik a kiadmányozás. 

Speciális feladatokat ellátó ügyintézők saját maguk végzik a kiadmányozást a saját maguk által készített közbenső iratok és 
akár az eljárás során kiadásra kerülő döntések esetén is (pl. szabálysértés, jegyzői gyámügyi feladatok). 

A csoportvezetők kiadmányozási joga rendszerint az általuk készített iratokra, hozott döntésekre, valamint az alá tartozó 
dolgozók ügyeiben hozott döntésekre vonatkozik, emellett ellátják az irodavezető helyettesítését is, amikor csoportját érintő 
kérdésekben kiadmányozhat. 

 

12. Javaslat: a kiadmányozási rend fejlesztésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

A Hivatalban önálló kiadmányozási jogkörrel rendelkezik a Polgármester, távollétében az Alpolgármester és a Jegyző. Rajtuk 
kívül az: 

 Irodavezetők; 
 Ügyintézők 

rendelkeznek kiadmányozási jogokkal amelyet az ügyrend és a munkakör leírások szabályoznak. 
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Ez a kiadmányozási modell jellemzően megfelel az (hasonló hivatali méretkategóriában) átlagos gyakorlatnak, de 
megfontolás tárgyát képezheti a jogok további delegálása és ezáltal az irodavezetők tehermentesítése is. 

Fejlesztési lehetőség 

Az ábrákon keresztül bemutatott modell 3 szintje szemléltette, hogy a mai önkormányzati rendszerben a kiadmányozási 
jogok hogyan oszlanak meg a hivatali vezetők és beosztottak között. Általánosan kijelenthető, hogy egy adott Hivatal 
számára az eggyel nagyobb kategóriába tartozó Hivatalok gyakorlata felé való elmozdulás jelenti a fejlődés útját, aminek 
indokai az alábbiak: 

 A vezetők munkaidejének egyre nagyobb része fordítódik stratégiai kérdések megoldására. – Az egyes 
modelleknél utaltunk rá, hogy a kiadmányozási jogkörök birtoklása szoros kapcsolatban áll a szervezeti 
mérettel. Ettől függetlenül a legkisebb hivatalokban is javasolt a fentebb megnevezett decentralizáció 
felé való elmozdulás még akkor is, ha a gyakorlat azt mutatja, a jegyző egyedül is el tudja látni a 
kiadmányozás jogkörét. A kiadmányozási feladatok csökkentésével időt szabadít fel saját maga 
számára, amelyet a hivatal vezetésére, irányítására tud felhasználni. A „visszakapott” időt 
hasznosíthatja a vezetői feladatok elvégzésére, a feladatkiosztás hatékonyabbá tételére, a 
teljesítménymérés- értékelési rendszer valós követelményeken alapuló működtetésére, a 
munkakörnyezet fejlesztésére, a kommunikáció kiterjesztésére, a folyamatos képzések felügyeletére, 
jelentkező problémák elhárítására, az egyéni és szervezeti célok megvalósulásának elősegítésére. 

 Munkaerő fejlesztés – A delegált felelősség felgyorsítja a munkaerő fejlődését. Az emberek (kellő 
vezetői támogatás mellett) „belenőnek” a nagyobb elvárások által teremtett térbe. 

 Költséghatékonysági szempontok – Az Európai Unió vallja a szubszidiaritás elvét, mely szerint minden 
döntést és végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb 
hozzáértéssel rendelkeznek. Ez teljes mértékben átültethető a polgármesteri hivatalok működésére is. 
Azzal a munkaerővel kell elvégeztetni a feladatot, aki azt a legolcsóbban el tudja látni amellett, hogy 
valóban képes is ellátni a feladatot. Arra a szintre kell delegálni a felelősségvállalást, ahol az valójában 
jelentkezik. Bármelyik felelősségi szinthez kötődő kiadmányozási jogkör jegyzőnél való lecsapódása 
nem jelenti a legolcsóbb munkaerő igénybe vételét, a vezetői feladatok elvégzésének kárára lehet csak 
ezen felfogás szerint dolgozni. A versenyszférával összehasonlítva azzal a példával tudnánk ezt 
illusztrálni, amikor a vezérigazgatónak kell a szükséges iratszereket beszereznie a vállalat 
zökkenőmentes működéséhez. Ez megoldható, de a cég vezetésében jelentkezni fognak elhanyagolt 
feladatok. 

 Operatív szinten rendelkeznek a szükséges információkkal. – A jegyző számos alkalommal olyan iratot 
lát el aláírásával, tehát felelősséget vállal az ügymenetben a döntésért, amelyről nem rendelkezik 
információval. 

Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

A kiadmányozás delegálása átgondolt kell, hogy legyen, hiszen komoly felelősségek átruházásáról van szó. Átgondoltan kell 
kiválasztani az alkalmas személyt és a delegálandó feladatot is. Ehhez szükséges megtalálni azokat a dolgozókat, akik 
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képesek és hajlandók is erre a felelősségvállalásra. Itt jelenik meg egy újabb jegyzői feladat – amit a kiadmányozási jogkör 
delegálásán keresztül megtakarított időből szánhatunk rá -, hogy képzéssel tegyük alkalmassá, szervezeti kultúra 
kialakításával, fejlesztésével tegyük érdekeltté az alkalmazottat a feladat megvalósítására.  

 Delegálható kiadmányozási jogkörök feltárása 

 Javasoljuk az alábbi feladatok alacsonyabb szintre delegálását: 

- Pályázatmenedzsment 

- Végzések kiadmányozása 

- Társhivatalok felé menő levelek kiadmányozása 

 Kiadmányozásra alkalmassá tehető munkatársak kijelölése 
 A kijelölt munkatársak kiadmányozásra való alkalmassá tétele: 

 Kompetencia 

 Motiváció 

 Kijelöltek felhatalmazása, a munkaköri leírások bővítése. 

 

13. Javaslat: a szakmai tudás decentralizálására 

Fejlesztési lehetőség 

A helyettesítési rendszer kidolgozása, valamilyen bevált gyakorlat szerint. Ilyen módszer lehet az adó ügyekkel foglalkozó 
kollégák feladatainak átcsoportosítása. Jelenleg az ügyintézők adónemenként foglalkoznak az ügyfelekkel, ehelyett 
javasoljuk, hogy minden ügyintéző foglalkozzon minden adónemmel, az ügyfeleket pedig az ABC sorrendjében osszák fel 
arányosítva. Így elkerülhető, ha valamelyik kolléga megbetegszik vagy szabadságra megy, akkor senki nem tudja ellátni a 
feladatát, hiszen az ügyintézők minden adó ügytípushoz értenek. Ez a szervezési megoldás megelőzi a feladatkörök 
szezonalitásából fakadó terheltségcsúcsok által okozott problémákat, továbbá biztosítja, hogy a kollégák feladatmennyisége 
azonos mértékű legyen. Jó gyakorlat: Szekszárd Város Önkormányzata. 
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14. ábra Az iparűzési adó bevallásának a folyamata 

Bevallás iparűzési adónál

START

Kérelem 
befogadása

Adó csoport

STOP

Bevallás 
benyújtása

Ügyfél

Iktatás

Adó csoport

Ügyfél értesítése

Adó csoport

Adó befizetése

Ügyfél

Önkadó

Befizetés fogadása

Adó csoport

Önkadó

Átfutás maximuma: 22 
munkanap

Vállalkozó

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I jelű kitöltött 
bevallási lapok

Határidő: az adóévet 
követő év május 31-e, 
vagy üzleti évet követő 
150 napon belül

Értesítő

március 15., folyó évi adóelőleg, 
május 31., előző évi végleges 
adó és adóelőleg különbözete, 
szeptember 15., folyó évi 
adóelőleg, december 20., előleg 
feltöltés
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15. ábra A változás bejelentés folyamata iparűzési adó esetén 

Változás bejelentés helyi iparűzési adóhoz

START

STOP

Kérelem 
benyújtása 

Ügyfél

Kérelem 
befogadása

Adó Csoport

Iktatás

Adó Csoport

Átfutás maximuma: 22 
munkanap

Változás áll be 
idegenforgalmi 
adóalany adófizetési 
kötelezettségében

Az adózónak az 
adókötelezettséget 
érintő változást 15 
napon belül 
formanyomtatványon 
kell bejelentenie

Vállalkozó

Kérelem

ÖnkadóVáltozási kérelem 
elfogadása

Adó Csoport
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Az önkormányzati munkák során, a fentebb említett allokáció nem minden esetben kivitelezhető, hiszen egy adott feladatkör 
ellátásával kapcsolatos ismeretanyag olyan széles is lehet, hogy a szolgáltatás minőség romláshoz vezethet, ha az 
ügyintézőt egy ugyanekkora szakmai terület elsajátítására kötelezzük. Javasoljuk, hogy az ügyintézők munkaköri leírásába 
kerüljenek bele a helyettesítési szabályok, így elkerülhetőek a félreértések és a munkavégzés is hatékonyabb lesz. 

A munkakörök átfedéses bővítése hasznos a munkatársak fejlesztésének szempontjából is. A munkakör bővítésével az 
ügyintézőket új ismeretek elsajátítására és alkalmazására kötelezzük. 

E-csoportmunka támogatás 

A csoportmunka jellegzetességei 

Csoportmunkáról akkor beszélünk, ha egy közös cél elérése érdekében szervezett keretek között több személy 
összehangolt munkavégzése történik. A hivatali munka során ez a jellemző munkavégzési mód, hiszen szinte minden 
releváns folyamatban többen vesznek részt. 

A csoportmunka szervezése vezetői célkitűzést, koordinációt, irányítást és ellenőrzést igényel, míg a csoporttagoktól 
összpontosított munkavégzést és professzionális csoporton belüli kommunikációt. A csoportmunka sikerének egyik 
alappillére a csoporton belüli kommunikáció. Ez nagyon sokféle és sokrétű lehet, de jellemzően az alábbi területeket foglalja 
magába: 

 Célok, tervek közlése 
 Feladatok kiosztása 
 Problémák felvetése, kezelése 
 Feladat állapotok jelentése 
 Rész és végeredmények egyeztetése 

A csoportmunka kommunikációs oldalának támogatása viszonylag kis anyagi beruházással, jellemzően oktatással és 
következetes munkaszervezéssel megvalósítható. A Hivatal használja az MS Office irodai alkalmazáscsomagot, amelynek 
integrált része (nem szükséges külön megvásárolni) az MS Outlook szoftver. Természetesen nem szükséges feltétlenül 
ezen alkalmazás használata, hiszen más csoportmunka támogató szoftverek is léteznek. A továbbiakban a csoportmunka 
támogató alkalmazások (CTA) képességeit igyekszünk bemutatni és rávilágítani, hogyan használható a Hivatal 
mindennapjaiban. 

Csoportmunka támogató alkalmazások 

A CTA kiválóan egyesíti magában a csoportmunka támogatás azon egyszerű eszközeit, amelyek a hivatali munkavégzés 
során könnyedén alkalmazhatóak. Léteznek ennél jóval összetettebb és több funkcionalitással bíró alkalmazások is, de azok 
jellemzően versenykörnyezeti kihívásokra fogalmaznak meg válaszokat. A Hivatal szervezési, szervezeti fejlődésének ezen 
szakaszában arra kell törekednünk, hogy meghonosítsuk a korszerű technológiákat, de ügyelnünk kell arra, hogy azok 
befogadhatóak legyenek az őket használók számára, és a mindennapi munka során praktikus, kézzelfogható eredményeket 
mutathassanak fel. 
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Javasoljuk, hogy a CTA a gép bekapcsolását követően legyen elindítva és a munkavégzés során folyamatosan fusson. 
Ezzel biztosítható az, hogy az érkező üzenetek folyamatosan legyenek kezelve, illetve a munkatársak hozzászokjanak az 
elektronikus kommunikációhoz. 

14. Javaslat: e-csoportmunka támogatás fejlesztésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

A belső levelezés használata mellett a közös naptárkezelés és feladat nyilvántartás/kezelés sincs használva, pedig a 
használatban lévő levelezőkliens rendelkezik ezen funkcionalitásokkal. 

Az interjúk során azt tapasztaltuk, hogy a közös naptárkezeléssel illetve a feladatok írott formában történő kiosztásával 
kapcsolatban szervezeti ellenállás tapasztalható. Ez jobbára abból fakad, hogy ezt plusz adminisztrációs tehernek vélik a 
munkatársak és nem ritkán a vezetők is. 

Ezzel szemben mi azt valljuk, hogy a használat során nyert előnyök bőven felülmúlják az adminisztrációból fakadó 
hátrányokat, melyek a használat megszokásának, beépülésének elmélyülésével automatikusan csökkennek. 

Fejlesztési lehetőség 

 A Hivatal képezzen ki néhány kollégát (pl.: rendszergazda) a csoportmunka támogató szoftver 
használatára, akik a szervezeten belül osszák meg tudásukat, illetve azt rendszeresen fejlesszék tovább 
és belső kompetenciaközpontokként gondoskodjanak a Hivatalon belüli elterjedésről. 

 A munkatársak jegyezzék fel a Hivatalon kívüli munkavégzéseiket a naptárba. Ez biztosítja, hogy a 
vezetők mindig naprakészek legyenek a munkatársak hollétét illetően. A munkatársak biztosítsanak a 
naptáraikba betekintési jogot a vezetőik számára. 

 A közös rendszeres, illetve eseti munkamegbeszéléseket a naptárfunkcióhoz kapcsolódó megbeszélés 
meghívókkal szervezzék. Ez biztosítja, hogy a naptárakba bekerüljenek a megbeszélések időpontjai, így 
ezen kötött idejű elfoglaltságok szintén követhetőek a vezetők számára. 

 A feladatok kerüljenek kiosztásra elektronikus formában is. Ezzel elérhető, hogy a kiosztott feladatokról 
folyamatos státusz álljon rendelkezésre, illetve a lejárt határidejű feladatok láthatóak legyenek. 

Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

 Csoportmunka támogató alkalmazás teljes funkcionalitásának áttekintése 
 Választás a funkcionalitások közül 
 A funkcionalitások folyamatokhoz illesztése 
 Oktatás 
 Alkalmazás 

 

Front office folyamatok workflow támogatásának lehetőségei  

15. Javaslat: workflow megoldások alkalmazása 
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Jelenlegi működés rövid leírása 

Az általunk javasolt workflow bevezetési módszertan a back office folyamatoknál (6.3 rész) megegyező, azaz Excel alapú 
folyamatstátusz-követés kidolgozását ajánljuk. 

Fejlesztési lehetőség 

Egy ilyen hivatali szintű workflow adatbázis sablon készült a „Monor_polghiv_wf.xls” állományban. Az állomány 
az alábbi front office folyamatok  

 panaszkezelés, 
 az építéshatósági ügyek,  
 a szociális kérelmek  

státusz követésére alkalmas amennyiben szabályozott módon töltik információval az adott folyamat résztvevői a 
belső hálózaton, megosztott módon. 

 

II.8 Egy speciális front office funkció, az ügyfélszolgálat átalakítása, fejlesztése 

Ügyfél definiálása 

A szervezeti közönségkapcsolatok esetében két szempontból, szűkebb és tágbabb értelemben definiálhatjuk az ügyfél 
fogalmát. A szűkebb meghatározás pontosan megegyezik a közigazgatási eljárási törvény ügyfél fogalmával: 

„Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos 

érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.”2 

Amint a meghatározásból látjuk, az ügyfél nem csupán az lehet, aki az adott eljárás közvetlen érintettje. Az ügyfélkör ennél 
jóval tágab. Minden olyan személy, vagy szervezet ide sorolható, akiket a hivatalnak, illetve csatolt intézményeinek 
valamilyen szempontból vizsgálnia, vagy felügyelnie kell.  Továbbá az ügyféllel együtt olyan szereplők is részt vehetnek a 
közigazgatási eljárásban, akiknek (vagy amiknek) szerepét a KET említi.  

„Tágabb értelemben az „ügyfél” fogalomkörbe tartozik mindenki, aki adott közigazgatási szervezettel kapcsolatba kerül a 

legkülönbözőbb szerepkörökben. Ebben az értelemben beszélünk a közigazgatás közönségéről. A közigazgatásnak a 

hivatali eljárásokban érintett ügyfelein túl kiterjedt kapcsolatrendszere van. Mindazok a természetes és jogi személyek, 

akiknek, illetve amelyeknek bármilyen „dolga van” az állami szervekkel, önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal, amelyek 
működéséért a közigazgatás a felelős, alkotják a közönségét.”3 

Az új ügyfélszolgálati szemléletnek a megváltozott körülményekhez kell alkalmazkodnia. Ennek lényege, hogy ugyanaz a 
természetes, vagy jogi személy több szerepben is megjelenik – akár egy időben is – a közigazgatási rendszerben, fontos 
továbbá, hogy a kontakt nem csupán egy-egy interakcióra korlátozódik, hanem a folyamatos kapcsolat a jellemző. Példaként 

                                                             
2 Forrás: Gáspár Mátyás: A korszerű ügyfélszolgálati rendszerek szervezése és működése - Budapest, 2008. p. 8. 
3 Forrás: Gáspár Mátyás: A korszerű ügyfélszolgálati rendszerek szervezése és működése - Budapest, 2008. p. 9. 
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egy helyi vállalkozás, illetve annak képviselője nem csupán adófizető minőségben kerül kapcsolatba a közigazgatási 
rendszerrel, hanem a közösségi szolgáltatások felhasználója, illetve hivatali eljárások elszenvedője is. 

Az ügyfélszolgálat áttervezése, a külső felhasználók, (a szolgáltatást igénybe vevők) teljesebb, ún. közönségszolgálati célú 
kialakítása nem csupán a közönség számára fontos. A közigazgatás szempontjából legalább annyira kritikus, hogy a hozzá 
beérkező ügyfelek mindig minőségi kiszolgálásban részesüljenek. Ez azért kritikus pont a közigazgatás számára, mert itt 
realizálódik az a közvetlen kontaktus, amelyben a kereslet találkozik a kínálattal, így a közönség is alapvetően az itt 
tapasztaltak alapján fogalmazza meg véleményét az egész közigazgatásról. A közigazgatás azért érdekelt ebben, mert a 
közönséggel való bármilyen minden tekintetben az a pillanat, amelytől egyrészt az adott szervezet, szolgáltatás és a 
közigazgatás egészének megítélése múlik.  

Az új ügyfélszolgálati felfogásban természetesen megmarad a „frontvonali” ügyfélkiszolgálást támogató, úgynevezett 
másodlagos szerepe a különböző alapfolyamatokhoz – pl. adminisztráció, egyéb közszolgáltatások igénybe vétele– képest. 

Összességében a közönségszolgálati munka az esetek többségében nem közvetlenül szükségletkielégítő szolgáltatás, 
hanem mindig valamilyen támogató, összességében hozzáadott értéket is előállító jellegű tevékenység. Mindezt pedig teszi 
azokon a fontos területeken, ahol a szervezet és ügyfelei személyes vagy a különböző közvetett formákban (pl. levél, 
telefon, e-mail) egymással kapcsolatba lépnek. 

Ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat 

A közönségszolgálat olyan támogató, hozzáadott értéket (terméket, vagy szolgáltatást produkáló) előállító tevékenységek 
köre, amely révén a közigazgatás magasabb színvonalon működjön, hatékonyabban kiszolgálva közvetlen és tágabb 
értelemben vett ügyfeleit. 

Összességében elmondható, hogy az ügyfélszolgálati rendszer a tágabb értelmezés alapján a komplex szervezet „kirakata”, 
vagyis minden, ami itt történik, az az ügyfelek számára az egész szervezetre nézve minősítő hatással van, hiszen ez alapján 
ítélik meg a teljes közigazgatási és önkormányzati tevékenységet. Ennek szellemében a szervezet struktúrája, 
ügyfélszolgálati szempontjából aktív és passzív kapcsolati elemekre bontható. Az aktív elemek közvetlenül a közönség 
kapcsolatokra vonatkozik, míg a passzív elemeknél tágabban kell értelmezni az ügyfélszolgálati törekvéseket, a komplexebb 
tevékenységek megfelelő végzése érdekében. Mindezek alapján különösen fontos leszögezni, valamint a dolgozók felé is 
folyamatosan kommunikálni, hogy: szolgáltatást azoknak nyújtják, akik az közterheikből fenntartják a hivatalt. 

Az ügyfélszolgálati szervezet – tevékenységek és folyamatok  

Az ügyfélszolgálati tevékenység prezentálja a szervezet közönségkapcsolatokhoz való hozzáállását, ezért rendkívül fontos 
az elsődleges-, ill. a támogató funkciókba való integrálása. A közönségközpontú közigazgatásban az ügyfelekkel való 
érintkezést, valamint a kapcsolt támogató szolgáltatásokat kitüntetett tevékenységnek kell tekinteni. 

A technológiai fejlődésnek köszönhetően az ügyfélkapcsolati folyamatokban egyre inkább vezető szerephez jutnak a 
technológia specifikus folyamatok. A következő ábrán szemléltetjük az ügyfélkiszolgálás folyamatait: 
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Ügyfélszolgálati munkakörök 

Az ügyfelekket közvetlenül kiszolgáló munkakörök kulcsszerepet játszanak a hivatal megfelelő működése szempontjából. 

Az ügyfélszolgálati munkakörök: 

 Ügyfélszolgálati munkatárs 
 Ügysegéd 
 Panaszügyintéző 
 Helpdesk munkatárs 

Az ügyfélszolgálat humán erőforrás menedzsment kritériumai 

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a humán erőforrás menedzsment rendszerében milyen sajátosságokat mutat az 
ügyfélszolgálati feladatokat ellátó személyzet irányítása. Vegyük sorra: 

 A közönségszolgálati munkakörben dolgozó személyekkel szemben támasztott kritériumok közül a 
legfontosabbak közé tartozik, hogy a munkakör betöltője rendelkezzen a munkavégzéshez szükséges 
alapvető kompetenciákkal. Ezért van nagy jelentősége az ilyen típusú munkaköröknél a próbaidőnek, ill. 
a megfelelő gyakorlat elsajátításának. 
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 A munkafolyamatok szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a szolgáltató szektorból ismert 
hektikusság (az ügyfelek nem folyamatosan érkeznek, és nem azonos sorrendben jönnek a különböző 
ügyek), ezért a tervezésnél a rugalmassági tényezőt is fontos elemként kell kezelni. 

 A munka, az ügytípusok változatossága miatt megfelelő körültekintést, alapos szakmai felkészültséget 
kíván, éppen ezért a közönségkapcsolati munkatársaknak folyamatos tréningekre, oktatásra van 
szükségük a gyors és pontos munkavégzés érdekében  

 A munkaerő ellenőrzésnél a folyamatokat az ügyfelek szempontjából kell megítélni. Ilyen mutatók a 
minőségre és az időre vonatkozó elemek, (például a várakozás). A folyamatba közvetve be lehet vonni 
az ügyfeleket is.  

 A közönségkapcsolatnak a kölcsönös tiszteletre kell épülnie, mely a dolgozók, a hivatal és az ügyfelek 
között alakul ki. Az alkalmazottaktól el kell várni, hogy minőségi és lehetőség szerint gyors munkát 
végezzenek, ezért cserébe megfelelő környezetet kell teremteni számukra, illetve a kölcsönösség elvén 
az ügyfelek számára is kommunikálni kell, (akár közvetett módon, megjelenéssel, elhelyezkedéssel) a 
hivatali dolgozók megbecsülését. 

Ügyfél-kiszolgálási rendszerek és módszerek - eszközök és technológiák  

A közönségkapcsolati technológiákat olyan szempontból is érdemes vizsgálni, hogy milyen minőségű, illetve mennyire 
hatékony a használatuk.  

Az ügyfélszolgálatok esetében a hivatali szervezet és a hivatali szolgáltatásokat igénybe vevő fél között minden esetben 
valamilyen kapcsolat, interakció áll fent.  

 

Ahhoz, hogy az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti kapcsolat a megfelelő helyen és időben létrejöjjön, a szervezet reagáló 
képességét szükséges mérni, és javítani, ehhez a következő szempontokat kell figyelembe venni:  

Az első kapcsolódási pont az ügyfél számára a hivatali elérés, illetve az interakció sebessége, itt az ügyfél 
megjelenése és a válaszreakció közötti időt jelenti. Fontos továbbá, hogy az ügyfél számára kényelmes legyen a 
szolgáltatás, ne kelljen feleslegesen sok szervező és előkészítő folyamatot végrehajtania. Fontos továbbá, hogy 
aránytalanul ne kerüljön sokba az eljárás a szolgáltatást igénybe vevő számára, ezt a kapcsolati költség 
segítségével lehet mérni. A kapcsolati minőség a szolgáltatás értékét méri, illetve a kiszolgálás színvonalát – pl. 
az ügyfél információval való ellátottságát. Az adatok és információk bizalmas kezelését, valamint az ehhez 
kapcsolódó irodai kialakítást a kapcsolati biztonság segítségével lehet meghatározni.  

A továbbiakban bemutatandó közönségkapcsolati rendszerek nem kizárólagos használatúak. Közös, egymást kiegészítő 
felhasználásuk jelentős könnyítést jelenthet az ügyfélkör és a hivatal számára egyaránt. Ez a kiszolgálási forma ráadásul a 
különböző technológiai kultúrával rendelkező ügyfelek számára is hatékonyabb lehet. 

Ha új rendszert adunk hozzá a meglévőkhöz, vagy lecseréljük a régebbit, akkor is tekintettel kell lenni azokra, akik még nem 
tudják kezelni, vagy speciális, illetve technológiaigénye miatt nem tudják igénybe venni. Az ő számukra a régi és az új 
struktúrákat együtt kell alkalmazni, közben viszont az ügyfeleket folyamatosan át kell szoktatni az új rendszer használatára.  
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Az ügyfélkommunikáció, és kapcsolattartás 

A ügyfélszolgálati rendszerekben 3 kapcsolattartási típust tartunk relevánsnak: 

 személyes, 
 telefonos, 
 írásbeli (levelezés) 

Az online kapcsolat még nem igazán elterjedt Magyarországon, ezért ezt a későbbiekben, fejlesztési javaslatként fogjuk 
megfogalmazni az Önkormányzata számára. 

 

Az ügyfélszolgálatokon a közönség leggyakrabban – nagyságrendileg akár a látogatások, érdeklődések felében – 
információért, tájékoztatásért jelentkezik a hivatalokban. 

Az ügyféltájékoztatáshoz természetesen nem elengedhetetlen a szervezet és az ügyfelek közvetlen, személyes kapcsolata. 
Mindkét szereplő számára létezik ennél hatékonyabb folyamat, azonban ezt majd a későbbiekben részletezzük. 

A korábban bemutatott kapcsolódási módok mind kétirányú kommunikációt feltételeztek, azonban az önkormányzatnak 
lehetősége van egyirányú ügyféltájékoztatási kommunikációs csatornák igénybe vételére. A legelterjedtebb tájékoztatási 
formák: 

A legelterjedtebb tájékoztatási típusok például a plakát formájában kihirdetett információk, tájékoztató szóróanyagok, 
önkormányzati tulajdonú, illetve helyi érdekeltségű lapok, hangszórón, vagy helyi rádión, televízión történő 
információszolgáltatások.  

Az egyirányú kommunikáció során az önkormányzatnak figyelnie kell arra, hogy a közölt adatok közhasznúak, 
közérdekűek, legyenek, továbbá, hogy a hivatal a törvényi előírásoknak is eleget tegyen.  

Az írásbeli kommunikáció (a levelezés sajátosságai) 

A korábban már említett két, vagy több csatornás kiszolgálás kapcsán először a levelezést részletezzük. Magyarországon a 
papír alapú levelezés az egyik legelterjedtebb forma. Az emberek a bizalmi szempontból kevésbé fontos ügyeiket levélben 
szeretik intézni, mert így nem szükséges személyesen megjelenni, ami az ügyfeleknek egyrészt kényelmesebb, másrészt 
sokszor az egyetlen lehetőség, hiszen munkaidejük megegyezik a hivatali nyitvatartási idővel. A közigazgatási eljárás esetén 
az ügyintézési időt 30 napban lett megállapítva, így a nem sürgős ügyek kényelmesen intézhetők ebben a kommunikációs 
formában. 

Az írásbeli kommunikáció egyik legnagyobb hátránya pontosan a közvetettségében van, az ügyfél magára van utalva, 
személyes segítség nélkül kénytelen az ügyintézést végezni. Ezért a megfelelő írásbeli kapcsolattartás megteremtéséhez 
szükséges a megfelelő tájékoztatás, az információk hozzáférhetősége. Megoldás lehet az űrlapok, nyomtatványok 
nyitvatartási időn kívül is elérhetővé tétele, (pl. internet, vagy Posta), illetve az ezekhez tartozó tájékoztatók, amelyek 
részletes információkkal szolgálnak az értelmezés és a kitöltés, valamint egyéb problémák megoldásához. 

 

A generációs tapasztalatok alapján kialakult, hivatalok iránti bizalmatlanságból fakadóan az ügyfelek jelentős része a 
számára fontos, vagy bizalmasabbnak tartott ügyeket személyesen szereti intézni. Úgy gondolják, hogy az ilyen típusú 
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ügyintézés vezet biztos eredményre, illetve megnyugtatónak érzik, hogy közvetlen személyes kapcsolatba kerülnek az 
ügyintézővel, így könnyebb a kommunikáció és hatékony az ügymenet.  

Várhatóan az elektronikus aláírás elterjedésével a papír alapú ügyintézést, ezzel pedig a személyes jelenlétet is kiszorítja  
az otthonról is végezhető e-ügyintézés. (Azonban ez a folyamat csak lassan változik). 

Ezt a törekvést erősíti az internetet felhasználók – folyamatosan bővülő – körét célzó, egyirányú elektronikus intézményi 
információszolgáltatás (pl. hírlevél, vagy multimédiás híroldal). 

Az egyik legkényelmesebb, leggyorsabb és legolcsóbb kommunikációs csatorna. Segítségével a legspeciálisabb 
célcsoportokat, illetve ügyfeleket – pl. az önkormányzattól távol élőket, fogyatékkal élőket – is el lehet elérni, ily módon 
kommunikálni velük. A hírlevelek természetesen ingyenesek, gyors terjedését viszont gátolhatja az önkéntes feliratkozás, 
azonban segítheti az elterjedését, hogy reklámcélokra is alkalmazható. A szolgáltatásnak természetesen alapfeltétele az 
elérhető és stabil internetkapcsolat.  

A levelezőlista, egy olyan e-mail címeket gyűjtő jegyzék, amelyet a nyilvánosan elérhető elektronikus levelező rendszerek 
közvetítenek. Lényege, hogy az elküldött e-mail a listán szereplő összes címre megérkezik, itt lehetőség van akár kétirányú 
kommunikációra, tehát a címzettek akár válaszolni is tudnak (beállítás kérdése) úgy, hogy azt minden érintett lássa. A 
levelezőlistára is önkéntes feljelentkezés lehetséges, illetve ez a megoldás alkalmazható különböző csoportok célzott 
elérésére is. (pl. civil szervezetek) A levelezőlista felhasználási területei között még megemlíthető a közvetlenebb, fórum 
jellegű megoldások, ahol inkább személyes vélemények kinyilvánítására van lehetőség. Ezzel együtt fontos, hogy ez a 
struktúra moderálható, így gátolva meg az eredetitől eltérő célra történő felhasználást. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a levelezési rendszerek fejlesztése, valamint elektronikus és egyéb kiegészítő 
szolgáltatásokkal való támogatása abban az esetben is szükséges, ha elsőre kevesen veszik igénybe. Ha sikeres és stabil 
rendszert sikerül létrehozni, az nagyban leveszi a terhet a személyes kapcsolattartási szolgáltatást nyújtó dolgozókról, 
hiszen mind többen használják a kényelmesebb lehetőséget. 

Telefonos kapcsolattartás 

Bár a telefon már lassan 100 éve elérhető szolgáltatás, mégis tartogat még kiaknázatlan lehetőségeket a közigazgatás 
területén. (Például figyelemfelhívás, telefonon történő ügyintézési időfoglalás, panaszkezelés stb.) A mobiltelefonok 
elterjedésével az ügyfélkör szinte 100%-ban személyesen, gyakorlatilag bármikor elérhető (bár vannak speciális esetek, pl. 
üzemek-gyárak, ahová nem vihetnek be mobiltelefont a dolgozók). 

„A telefonos ügyfélszolgálatot leginkább olyan, rendszerint díjmentesen, vagy helyi tarifával hívható, non-stop, vagy ésszerű 
munkaidőben igénybe vehető szolgáltatásként kell elképzelnünk, melynek segítségével az adott szolgáltatóval kapcsolatos 

feladatokat, problémákat lehet intézni. Nagy forgalmú, vagy széles szolgáltatási kört lefedő ügyfélszolgálatoknál megjelenhet 

az ún. IVR (Intelligent Voice Recording) rendszer, amely a beérkező hívásokat egy előre programozott menürendszer 
alapján csoportosítja. Ennek segítségével lehetségessé válik bizonyos műveletek elvégzése emberi munkaerő közvetlen 

segítsége nélkül, vagy igény esetén az ügyfélszolgálat munkatársaival történő kapcsolatfelvétel.”4 A telefonos interakcióknál 
rendkívül fontos a vonal végén beszélő hangja, érthetősége, (hiszen a kommunikáció során ez az egyetlen érintkezési pont, 
ellentétben a személyes találkozással, ahol a látás és egyéb nonverbális kommunikációs csatornák is rendelkezésre állnak). 
Ezt a telefont kezelő dolgozókban feltétlenül tudatosítani kell. Szükség lehet továbbá képesítésre, melynek során az 

                                                             
4 Magyar Virtuális Enciklopédia - http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/callcenter.htm - © 2003–2009 MTA 
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alkalmazottak elsajátítják a szervezet által elfogadott telefonálási etikettet, hiszen a telefont kezelő személy a 
telefonbeszélgetés lebonyolítása közben  az egész szervezetet képviseli. 

Az alap kommunikációs magatartások után a következő pontokban a telefonos ügyfélszolgálat további lehetőségei kerülnek 
felsorolásra: 

 tájékoztatási feladatok ellátása 
 üzenetek rögzítésé 
 időpontfoglalás megvalósítása 
 telefonos is elintézhető ügyintézési feladatok végrehajtása 

A telefon alkalmazásának egyik komoly előnye, hogy sem a készüléknek, sem pedig a kezelőnek nem szükséges helyhez 
kötött munkát végeznie, így a feladat távmunkában is végezhető.  

A telefonos ügyfélszolgálat fejlesztésekor és telepítésekor figyelembe kell venni a technológiai fejlődés színvonalát és 
belátható sebességét. A közszolgálati rendszereket úgy érdemes kialakítani, hogy ne legyen már elavult, vagy ahhoz közeli 
állapotban a telepítés pillanatában is. Az ügyfelek elvárják a megfelelő színvonalú kapcsolat kialakítását akár a 
legmodernebb eszközökön keresztül is, mindeközben azonban nem szabad megfeledkezni azokról sem, akinél ezek a 
struktúrák nem állnak rendelkezésre. 

Közvetlen – személyes kiszolgálás – hagyományos ügyfélszolgálat 

Jelenleg nem látszik bizonyítást nyerni az az állítás, miszerint az internet rohamos terjedése miatt a közeljövőben jelentősen 
csökken a közvetlen, tehát személyes kapcsolat ügyfél és a hivatal között. 

A már fentebb taglalt bizalmi és kapcsolati indíttatásból az ügyfelek a személyes ügyintézést tartják a leghatékonyabbnak. 
Egy jól működő ügyfélszolgálat jelentősen növeli a bizalmat, és gördülékenyebbé teszi az ügyintézést, ami mindkét félnek 
alapvető érdeke. 

A hagyományos ügyfélszolgálat során a kiszolgáló személyzetnek sok dologra kell figyelmet fordítani. Nagyon fontos az 
ügyfelek bizalmának elnyerése már az ügyindítási folyamat elején megtörténjen, ezzel is elősegítve a további 
kommunikációt. A ügyfélkapcsolati munkakörök betöltőinek a törvényi keretek között lehetőleg rugalmasnak és megértőnek 
kell lenniük. Az ügyintézés visszacsatolása akkor lesz pozitív, ha azt a lehető leggyorsabban és pontosan hajtjuk végre, 
ezért a kiszolgáló személyzetet is erre kell ösztönözni. 

Ahogy már fentebb írtuk, a személyes ügyintézés ügyféloldali preferálását támogató tényezők, körülmények lassan ugyan, 
de folyamatosan változnak. A telefonálással együtt, a személyes ügyfélkiszolgálás lehetőségei, új formáinak megjelenése 
várható az elkövetkező években. 

Bár a gyakran igénybe vett szolgáltatások körében általánossá válik az e-ügyintézés, azonban pont e folyamatok miatt újabb 
személyes kiszolgálási, támogatási feladatokra jelentkezik igény. 

A személyes kapcsolattartás modern formái 

Az ügyfélszolgálat az ügyfelek és a szervezet kapcsolódási pontja, ezért kritikus terület. A személyes ügyintézés mellett  
általában itt kerül elhelyezésre a többi kapcsolattartó rendszer is (pl: időpont előjegyzés, call center). A szervezet  működési 
átalakítása többlépcsős folyamat. Az átalakítás elsődleges szempontja, hogy a „front office” és „back office” tevékenységek 
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elkülönítése megtörténjen. A front office irodák működését a feljebb részletezett ügyfélközpontú működési követelmények 
szerint szükséges szervezni.  

Az ügyfélablakos kialakítás az ügyfél és a hivatal számára is jó megoldás, hiszen az ügyféltér leválasztása a hivatal többi 
dolgozója számára nyújt nyugodt környezetet, illetve az ügyfél is zavartalan körülmények között intézheti a hosszabb 
ügyeket is, ráadásul adatvédelmi szempontból is jobb a különválasztás. A pultos kialakítás egyrészt mindkét fél számára 
kényelmes, hiszen ülve végezhetők a feladatok, ráadásul biztonsági okokból is megfelelő, hiszen korlátozza az ügyfél 
mozgását a hivatal zárt részei felé.  

Érdemes kialakítani ügyféltájékoztató területet az ügyféltérben, ahol az ügyfelek csupán információ igényüket elégíthetik ki, 
viszont így nem kell kétszer sorba állni. Ide kerülhetnek kihelyezésre az űrlapok, tájékoztató füzetek, az egyéb 
önkormányzati kiadványok, illetve ide lehet telepíteni a telefonos tájékoztató munkatársat is, aki további segítséget nyújt a 
különböző nyomtatványok kitöltésében és értelmezésében is, így ez nem vesz el hasznos időt a valódi ügyintézéstől. 

„Az ügyfélszolgálati iroda, mint szakosított közönségkapcsolati szervezeti egység, az új, kliensközpontú szervezeti kultúra 

egyik legfontosabb és legkomplexebb megnyilvánulása.”5 Az irodát úgy kell kialakítani, hogy a nagy elemszámú, rutinjellegű, 
komoly szakértelmet nem igénylő feladatok, valamint a komolyabb háttérmunkát, és hosszabb ügyintézést igénylő feladatok 
elkülönüljenek. Továbbá fontos, hogy a különböző szakterületek ügyei is elérhetők legyenek az integrált 
ügyfélszolgálatoknál, ezzel megvalósulhat az úgynevezett egyablakos ügyfélkiszolgálás. 

Ennek legnagyobb előnye, hogy az ügyfél egyszerre több ügyet is intézhet ugyanannál az ablaknál, így nem kell kétszer 
sorban állni, illetve különböző szervezeti egységeket felkeresni. Az egyablakos ügyfélszolgálati rendszernek több módja 
lehetséges: 

„Az ablakos irodarendszerben – ma a postákon láthatunk sok ilyet, ahol a pénzkezelés miatt ragaszkodnak ehhez a 

megoldáshoz – a terem két részre van osztva. A kiszolgáló ablakok sorával ellátott fal egyik oldala az ügyféltér, a másik 
pedig a hivatal, a szolgálat ügyintéző tere.”6 Ez a kialakítási forma a rendszerváltás előtti hivatali szisztéma szerint terjedt el. 
Legnagyobb problémája, hogy nem tekinthető felhasználóbarátnak, hiszen az ügyfélben az elzártság, a kiszolgáltatottság 
érzését kelti. Ezért fontos, hogy a kölcsönös partneri viszonyra törekvő hivatal berendezése úgy kerüljön kialakításra, hogy 
az ügyfél egyenrangú félnek érezze magát, így gyorsabban megnyerhető lehet a bizalom, ami könnyebb együttműködést 
eredményez, végső soron pedig ez a folyamatok gördülékenyebbé tételét szolgálja. 

Folyamatszervezés 

A szervezetről alkotott negatív vélemények egyik legalapvetőbb forrása a végeláthatatlan sorbanállás. A munkahelyi és 
szabadidős tevékenységekben is időpontokhoz kötött és ezekhez alkalmazkodó ügyfelek számára az legrosszabb, hogy 
nem tudják időhöz kötni, mikor kerülnek sorra.  A hatékony személyes kapcsolat érdekében az ügyfelet a lehető legrövidebb 
időn belül ki kell szolgálni. 

A várakozás negatív hatásai közül nem csupán a hivatali várakozás, hanem az ügyintézési határidők (pl. eljárási idő) 
jelentenek komoly problémát az ügyfelek számára. 

A hivatali várakozási idő redukálását, az ügyfélfogadás pontos tervezése, illetve az ezekhez kapcsolt érkeztető  - időfoglalási 
rendszerek szolgálatba állítása segíti elő. Ezek a rendszerek nemcsak az ügyfelek, hanem a hivatal számára is előnyösek.  

                                                             
5,6 Forrás: Gáspár Mátyás: A korszerű ügyfélszolgálati rendszerek szervezése és működése - Budapest, 2008. p. 37. 
Forrás: Gáspár Mátyás: A korszerű ügyfélszolgálati rendszerek szervezése és működése - Budapest, 2008. p. 37. 
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Természetesen az ügyfelek lehetőségei nem egyformák, sokak számára még az újabb lehetőségek semmilyen könnyítést 
nem jelentenek, ezért is szükséges a hagyományos és modern – elektronikus – módszerek, megfelelő kombinációjú 
alkalmazását.  

Tágabban értelmezve a várakozás az eredménytermékre, tehát jelen esetbe az ügyfél részére az ügymenet sikeres és 
eredményes intézésére vonatkozik. Fontos, hogy az ügyfél mindig tudja, éppen milyen stádiumban van az ügymenet, (pl. 
folyamatban van.) tudatni kell vele, hogy melyik folyamat mikor esedékes, ezekre a kijelentésekre pedig kritikusan kell 
figyelni, változás esetén pedig azonnal értesíteni az ügyfelet.  

Fogadóórák 

A hivatali működésből adódóan az ügyfelek sokszor nem csupán az ügyintézől, hanem ügyeik egyedisége és bonyolultsága 
miatt egy, a problémát mélyebben ismerő „szakember”, magasabb beosztású munkatárs (pl. aljegyző) segítségét szeretnék 
igénybe venni. Ennek megoldására a legelterjedtebb a fogadóórák beiktatása a felelős hivatali dolgozók munkaidejébe. 

A fogadóórának elsődleges feladata tehát a mélyebb közigazgatási problémákra való primer válaszadás lehetősége, így az 
ügymenet egy személyen keresztül, közvetlenül is megoldható. Ezen kívül rendkívül fontos a hivatali bizalom növelésében 
is, ezért a magasabb beosztású dolgozók részére is ugyanazok az elvárások, mint az ügyfélszolgálatnál taglalt magatartási 
formák.  

 

16. Javaslat: az ügyfélszolgálat fejlesztésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

Monor Város Önkormányzata nem működtet ügyfélszolgálatot, az ügyfelek az adott terület ügyintézőjével tartanak 
kapcsolatot, ilyen módon a front office és a back office tevékenységek nincsenek elválasztva. Jelen vannak a gyakorlatban a 
törvényi követelményeknek megfelelően az ügyfélfogadási, illetve fogadóórák, továbbá az ügyfél-interakciós eljárások részét 
képezi a levelezés és a telefonos rendelkezésre állás is. 

A lakossági lekérdezésből származó információk alapján a helyi lakosság a szolgáltatás minőségével elégedett. Szintén 
korábbi termékünkben („Kommunikációs és kapcsolattartási javaslatok” c.) ismertetett  az ügyfélszolgálati munkával 
kapcsolatban támasztott elvárásokat, jelentős szereppel bír az állampolgárok megfelelő tájékoztatása az ügyintézés 
menetével kapcsolatban.  

A Hivatalban nincs központi ügyfélfogadó, irányító portaszolgálat és az ügyfélfogadási időn túl érkező ügyfelek bejutása 
sincs megakadályozva. Jelenleg Monoren ügyfélfogadási időben és azon kívül bárki bemehet a polgármesteri hivatalba. Ez 
egyrészt folytonos figyelést igényel, másrészt az ügyintézők az érdemi munkával nem tudnak megfelelően haladni, ha 
ügyfelekkel kell foglalkozniuk. 

Fejlesztési lehetőség 

Az ügyfelekkel (magánszemély, vállalkozás, egyéb szervezet) való egyéni ügyindításhoz és tájékoztatáshoz 
kapcsolódó javaslatok: 
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 Javasoljuk hivatali nyitvatartási időn túl ügyeleti rendszer felállítását, ahol egy kolléga tájékoztatást, 
illetve szakterületi kompetenciát nem igénylő ügyindítást tud biztosítani (nyomtatványok átvétele, 
kiadása, iratok átvétele, amennyiben lehetséges online ügyintézési lehetőség népszerűsítése). 

 Javasoljuk megfontolni az elektronikus ügyindítások (elektronikus adó, vállalati adóügyintézést 
javasoljuk első lépésként bevezetni) és ügykezelések bevezetésének lehetőségét 

 Javasoljuk, hogy készüljenek az ügymenetekről leírások és azok kerüljenek publikálásra: 

 A weboldalon 

 Az ügy indításának helyszínén szórólap formájában 

 A portán (ha kialakításra kerül) szórólap formájában 

 Javasoljuk ügyfélhívó rendszer alkalmazását a leginkább ügyfelekkel foglalkozó irodák számára 
 Javasoljuk a telefonos vagy online módon történő ügyfélfogadási idő regisztráció bevezetését 
 Javasoljuk, az okmányirodai ügyek meggyorsítása érdekében az önkormányzat kezdjen egyeztetésekbe 

a Magyar Postával egy kihelyezett okmányirodához igazodó nyitva tartású postafiók nyitása ügyében, 
ahol kizárólag az okmányirodai feladatok ellátása során keletkezett postai feladatokat lehet elvégezni. 

 Javasoljuk, egy panaszkezelő rendszer üzembe állítását, amely segítségével az önkormányzathoz 
érkező panaszok ( jegyzői, polgármesteri fogadóórákon, interneten vagy levélben beérkezett panaszok) 
kezelési folyamata követhető nyomon, azáltal, hogy azok rögzítését követően megtörténhet a kezelési 
felelősök kijelölése, illetve a feladat státuszának nyomon követése.  

 A fent részletezett megoldás alkalmazás, amennyiben az önkormányzat nem kíván beszerezni egy ilyen 
rendszert, javasoljuk az önkormányzat vegye számításba a jelen dokumentum workflow megoldások 
foglalkozó részében bemutatott exceles munkafolyamat követési módszer alkalmazását a 
panaszkezelési folyamat során. 

 Hivatali munkával kapcsolatos igénybevevői elégedettség rendszeres mérése 

 Javasoljuk, hogy kerüljön végrehajtásra a Hivatal szolgáltatásaival kapcsolatos 
elégedettség mérés legalább évente. Szintén javasoljuk, hogy ez szolgáljon alapul a 
szolgáltatások fejlesztéséhez. 

 Javasoljuk a felmérés eredményeinek névtelen, összefoglaló formában történő 
nyilvánossá tételét, amely úgy gondoljuk motiválóan hat a Hivatali dolgozókra, 
ugyanakkor jelentős átláthatóságot és profizmust mutat a közvélemény irányába. Ezt a 
hivatali dolgozókkal külön ismertetni kell, egyidejűleg összegyűjtve a belső ötleteket a 
problémák megoldására. 

 Javasoljuk, hogy már a jelen projekt keretében végrehajtott mérési eredmények is 
jelenjenek meg a nyilvánosság előtt. 
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 Javasoljuk, hogy a mérést független, az ügyintézésben részt nem vevő személy, vagy 
szervezet (pl. küldő cég, vagy gyakornokok, stb.) végezze, elkerülendő a mérések 
eredményei megváltoztathatóságának lehetőségét. 

 

Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

A javaslatok bevezetéséhez szükséges programok kidolgozása az ÁROP projekt keretein belül megvalósítható. 

II.9 A hivatal szervezeti egységei közötti kommunikáció javítása  

A Hivatali kultúra fejlesztése 

Természetesen a kulturális jellemzők sohasem tisztán jelentkeznek, hiszen egy adott szervezet bizonyos vonatkozásaiban 
befelé, más vonatkozásaiban inkább kifelé koncentrál. Igaz ez a mozgástérre is, hiszen egyes feladatkörök, mint például az 
okmányirodai ügyintézés nagyon szigorú keretek között mozog, míg mondjuk a szociális ügyintézés, sokkal rugalmasabb 
terület. 

Azonban a Hivatalok bürokratikus szervezet révén magukon viselnek bizonyos jellemző jegyeket. Hatékony működésük 
jellemzően azon múlik, hogy a szervezet tagja, mind az irodavezetők, mind az ügyintézők pontosan elvégezzék az előre 
meghatározott feladataikat. A munkamegosztás, a szabályzatok betartása alapvetően fontos a szervezet sikeréhez. Ennek 
megfelelően a munkaköri leírás gyakran hangsúlyosabb, mint a munkavégző személy saját képességei, személyes 
indíttatása. 

Ez a jellemzően szerepekre épülő kultúra jól működhet az Önkormányzati szektorban jellemző, viszonylag jól kiszámítható 
környezetben, nem túl gyorsan változó feltételek mellett.  

17. Javaslat: a Hivatal szervezeti kultúrájának fejlesztésére 

Jelenlegi működés rövid leírása 

A Hivatalban nincs tudatos szervezeti kultúraalakító, befolyásoló tevékenység a szervezeti kultúra legfőbb alakítója a 
szervezet formális és informális vezetőinek viselkedése, értékrendje. A kultúra szabadon, spontán módon szerveződik. A 
formális és informális vezetők természetesen nagy hatást gyakorolnak a kultúrára az által, ahogyan viselkednek, ahogyan 
kommunikálnak, döntéseket hoznak. 

Fejlesztési lehetőség 

A szervezeti kultúra alakítása komplex feladat, mely formális és informális teendők sokaságából épül fel. Ahhoz, hogy meg 
tudjuk határozni a szükséges lépéseket, fel kell vázolnunk azt a víziót, amelyet közép illetve hosszú távon el szeretnénk érni. 
Ezt követően kell a rövidtávú célkitűzéseket meghatározni és kiosztani a hozzájuk tartozó feladatokat, felelősségeket. 

Javasoljuk, hogy a Hivatal alakítsa tudatosan a szervezet kultúráját annak érdekében, hogy célkitűzéseit hatékonyabban 
tudja elérni és munkatársait jobban fel tudja sorakoztatni a Hivatal célkitűzései és elsőszámú vezetői mögé. 
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Fejlesztés módja, menete 

A kultúra befolyásolási program kialakítása során az alábbi kérdésekre kell választ találni, illetve célzott 
intézkedési tervet kidolgozni: 

 Célok meghatározása 
 A szervezet hosszú távú céljai – amit meg akar valósítani a saját fejlődése érdekében.   
 A szervezet rövid távú (napi) céljai – amiért nap mint nap dolgozik.  A szervezet 

meghatározó egyéniségeinek (leginkább a tulajdonos) a céljai. A szervezet céljai a 
tagjaival. 

 Értékeink – hogy legyen egy közösen elfogadott értékrend kerüljön megfogalmazásra Etikai 
Kódex formájában 
 Mik azok a dolgok, amelyek különbbé tesznek bennünket egy másik Hivataltól? 
 Mik azok az elvek, amit a napi munkánkban vallunk, amit mondogatni szoktunk? 
 Mennyire vesszük komolyan, amit mondunk? 
 Hogyan visszük tovább ezeket az értékeket? 

 A munkatársaink magatartása 
 Hogyan oldjuk meg a napi konfliktusokat? 
 Hogyan segítjük egymást? 
 Hogyan kommunikálunk egymással?  
 A szervezet tagjai közti kapcsolatok minősége. 

 Újdonságok kezelése 
 Szívesen veszünk-e mindenfajta ötletet, új megoldást? 
 A kezdeményezéseket komolyan vesszük-e? 

 Új munkatársakkal kapcsolatos meglátásaink 
 Hogyan segítjük őket a beilleszkedésben? 
 Bátorítjuk-e őket? 

 A szervezeten belüli hatalom gyakorlásának módja 
 Demokratikus? 
 Autokrata? 
 Milyen előrelépési lehetőségek vannak a szervezeten belül? 

 Teljesítmények 
 Hogyan motiválunk? 
 Teljesítmények értékelési rendszere. 
 Teljesítmények elismerése. 
 Vannak-e példaképek és hősök? 

 Magánélet 
 A szervezeti célok és a magáncélok összhangja megvan-e? 
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 Foglalkozunk-e kollégáink magánéleti problémáival? 
 Vannak-e közös rendezvényeink? 

Úgy gondoljuk, hogy Monor Város Önkormányzata már eléri azt a szervezeti méretet, amikor a jelenleginél nagyobb 
figyelmet kell fordítani a belső értékek hangsúlyozására, terjesztésére.  

 

E-kommunikáció 

Az elektronikus kommunikáció, hálózatba kapcsolt számítógépek segítségével történő üzenettovábbítás. E-mailként 
(electronic mail) ismert változatában egy üzenetküldő kliens (pl.: Outlook, Firefox) segítségével előre megszerkesztett 
üzeneteket tudunk továbbítani. A levél fogadója a levél fejlécéből tájékozódhat a levél küldőjének kilétéről, a beérkezés 
időpontjáról, a nem titkolt egyéb címzettek és értesítettek személyéről illetve amennyiben megadták a levél tárgyáról. 

A levél törzsében helyezkedik el a tényleges üzenet, mely jellemzően szöveges karakterekből áll. Van lehetőség az 
elektronikus levélben más állományokat is küldeni (csatolt állományok), melyeket a fogadó a levelezési rendszer 
sajátosságaitól függően képes fogadni és megnyitni. 

Elektronikus levelezés sajátosságai 

A fentiekből kitűnik, hogy az elektronikus levelezés eltér a hagyományos levelezéstől. Jellemző rá, hogy csak azon 
személyek elérhetőek vele, akik e-mail címmel rendelkeznek és azt mi ismerjük. Az információs társadalmi fejlődés egyre 
szélesebb társadalmi rétegekben teszi hozzáférhetővé az internetet és az ingyenes levelező szolgáltatások (freemail, gmail, 
citromail) használatával az elektronikus levelezés gyakorlatilag térítésmentesen elérhető.  

 Előnyök: 

 nagyon gyors, gyakorlatilag azonnal továbbítható üzenet 

 nem csak szöveges üzeneteket, hanem képeket, hanganyagokat, dokumentumokat is 
lehet küldeni 

 akkor küldheti az üzenetet, amikor az a legmegfelelőbb, a fogadók pedig akkor 
válaszolhatnak, amikor nekik a legjobb, 

 hatalmas tömegű levelezést lehet lebonyolítani gyakorlatilag ingyen. 

 Hátrányok: 

 az olvasásához internet kapcsolat és számítógép szükséges 

 a kéretlen levelek túlterhelhetik a felhasználót 

 csökkenti a személyes kontaktust, elszigetelődéshez vezet, ha kizárólagos 
kommunikációs formává válik. 
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Önkormányzati felhasználása 

A Hivatal mindennapos működése során az elektronikus levelezés két fő felhasználási területen jellemzően három formában 
jelenhet meg: 

1. Belső, hivatali kommunikáció 

2. Ügyfél kommunikáció 

széleskörű tájékoztatás (hírlevél) 

Mind a három forma jelentős idő- és erőforrás-megtakarítást eredményezhet abban az esetben, ha megfelelő módon, a 
hivatal működésére szabottan kerül alkalmazásra.. Fontos, hogy a hivatali munka során megmaradjon a munkatársak 
személyes kapcsolattartása, mivel ez a munkamorálra kedvező hatással van és az informális kommunikációs csatornákon 
keresztül sok probléma egyszerűbben megoldódik. 

Belső, hivatali kommunikáció 

A belső levelezésnek nem kiváltania hanem kiegészítenie kell a személyes kommunikációt. A Hivatal életében jól láthatóan 
központi szerepet tölt be a személyes beszélgetés, a kávé- és a cigarettaszünetek együtt töltése. Ez egyrészről jó, mert 
biztosítja a közösségi élet színterét és oldottabb hangulatot biztosít a munkatárgyú egyeztetések számára is. Hiba lenne 
viszont túlbecsülni ezen fórum jelentőségét, hiszen ezen beszélgetéseken jellemzően nincsenek kéznél az ügyhöz 
kapcsolódó iratok, esetlegesen hiányosan kerülnek feltárásra a tények és gyakran döntések sem születnek, mindössze 
közszájon forog a téma. Ez a fajta „munkavégzés” nagyon erőforrás-fecsérlő, hiszen legtöbbször nem ad módot az ügy 
lezárására, így azzal ismételten foglalkozni kell a későbbiekben. 

Az elektronikus levelezés elterjesztése lehetőséget teremthetne dokumentumok, tények, vélemények széles körrel történő 
megosztására, előkészítve, támogatva ezzel a szünetekben folyó munkajellegű kommunikációt. Nem lebecsülendő az az 
előny sem, hogy az érintettek a kapcsolódó anyagokat abban az időrésben olvashatják, amely számukra megfelelő, és nem 
kell munkájukat, gondolatmenetüket megakasztani, ha a munkatárs éppen arra jár és hozzáfűz még valamit a szünetben 
elhangzottakhoz. 

Természetesen igazak az előbbiek minden olyan megkeresés, „betoppanás” esetén is, amelyek nem egyeztetett formális 
megbeszélések, amit a résztvevők vélhetően beterveztek a napirendjükbe.  

Belső levelezéshez szükséges minimumfeltételek: 

 a Hivatal rendelkezzen belső levelezést támogató IT infrastruktúrával 
 minden munkatárs rendelkezzen elektronikus levélcímmel 
 a szükséges funkcionális levélcímek kiosztása, adminisztrálásának megszervezése (pl.: 

adocsoport@monor.hu; stb.) 
 minden munkatárs rendelkezzen saját munkaállomással vagy munkaállomáshoz történő hozzáféréssel 
 minden munkatárs ismerje a levelező kliens működését, kapjon oktatást annak használatáról 
 legyenek szabályozva az elektronikus levelezés szabályai különösen: 

 a levelezés etikai vetülete 
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 az üzenetek olvasásának rendszerességére vonatkozó szabályok 

 az email-ban intézendő feladatok, tevékenységek kiválasztása, szabályozása. 

Szót kell ejteni még a hivatalon belüli magánlevelezésről is, amely kétségkívül velejárója a belső levelezési rendszer 
népszerűsödésének. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magánjellegű levélhasználat erősíti a közösséget és részben 
kiváltja a személyes találkozókat, így kedvező hatást gyakorol a munkamorálra is. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
elsősorban a munkavégzéssel kapcsolatos kommunikációt hivatott a rendszer támogatni. Erre vonatkozólag rendszeres 
ellenőrzéseket kell végezni és amennyiben szükséges fel kell hívni a figyelmet a magánhasználat másodlagos szerepére. 

Külső ügyfél kommunikáció 

A belső hivatali kommunikációnál tárgyalt feltételek teljesülése esetén lehetőség nyílik az ügyfelekkel történő elektronikus 
levelezésre is. Ez további előnyöket hordoz magában: 

 csökkenő kényszer az ügyfél személyes megjelenésére  
 növekvő ügyfél-elégedettség a szolgáltatási kör bővülése kapcsán. 

A külső elektronikus kommunikáció során lehetőleg a funkciókhoz rendelt levélcímeket kell használni. Elkerülhető ezzel, 
hogy a személyi változások fennakadásokat okozzanak az ügykezelésben, ugyanis a funkcióhoz rendelt levélcímek 
szabadon megoszthatóak. 

Külső tájékoztatás 

Az elektronikus levelezés lehetőséget teremt nagyszámú, célzott üzenet küldésére is. Ezen lehetőséggel jellemzően a 
honlap funkcionalitása és fejlesztése kapcsán találkoztunk, hírlevelek, körlevelek formájában. 

Nagyon olcsón és nagyon gyorsan valósítható meg a hírközlés ezzel a módszerrel. Lehetőség van a tartalmak szerinti 
címzett szegmentálásra is, ha rendelkezésre áll egy megfelelően fejlett adatbázis a címzetti körről. 

Figyelembe kell azonban venni az elektronikus hírlevelek küldése során, hogy Magyarországon a kéretlen reklámlevelek 
tömeges küldése csak törvényellenes módon valósítható meg. Az 1992. évi LXIII. törvény ugyanis kifejezetten a 
tulajdonosok engedélyéhez köti az egyedi azonosításra alkalmas személyes adatok gyűjtését és tárolását. Mivel az e-mail-
címek egyedi azonosításra alkalmas adatok, és mivel ezek gyűjtése és kezelése elengedhetetlen előfeltétele a 
reklámlevelek küldésének, ezért minden tömeges reklámlevél a címzettek előzetes engedélye nélküli kiküldése törvénybe 
ütköző cselekedet. 

A magyar törvények ezen kívül kifejezetten megkövetelik az engedélyeket birtokló ún. adatkezelőktől, hogy lehetőséget 
biztosítsanak az adatok tulajdonosai számára adatbázisukból történő kijelentkezésre, azaz adataik törlésének 
kérvényezésére is. 

 

 

18. Javaslat: elektronikus kommunikáció erősítésére 
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Jelenlegi működés rövid leírása 

A Hivatalban az elektronikus kommunikáció jelen van. Jellemzően külső irányokba történő üzenettovábbításra használják, a 
belső kommunikációban nem mindig jellemző. 

Fejlesztési lehetőség 

Az E-kommunikációt ki kellene terjeszteni mind a külső, mind a belső kommunikációs csatornák irányába. Ezzel 
csökkenthető a személyes ügyfél kommunikáció, és visszaszoríthatóak a spontán fellépő munkamegbeszélések (a kollégánk 
belép és „csak” egy rövidet kérdez), egyébként folyamatban lévő munkamenetet megakasztó hatásai. 

Javasoljuk, hogy a Hivatal vezetői járjanak elől példamutatással: 

 A hivatalos üzeneteket, kéréseket, feladatokat küldjék elektronikus formában is a munkatársak felé; 
 Használják a közérdekű információk közlésére a hivatali körleveleket; 
 Időnként küldjenek személyes üzenetet a munkatársaknak; 
 A Hivatal fontolja meg a papír alapú formátumot kötelezően nem igénylő dokumentumok, munkaközi 

anyagok kötelező, elektronikus továbbítási/kezelési szabályozását, amelyet rögzítsenek az SZMSZ-ben 
is. 

Természetesen önmagában a technológia hozzáférhetővé tétele nem elég a sikerhez. El kell érni, hogy a 
munkatársak mindennapi munkájának részévé váljon az, és valóban könnyítést és nem egy fölöslegesnek tűnő 
újabb feladatot jelentsen. 

Fejlesztés módja, menete, erőforrás igénye 

 Oktatás a levelező kliensek használatáról (például a későbbiekben javasolt belső képzési 
rendszer keretében) 

 A levelezési kliens legjobb kihasználása érdekében javasoljuk az alábbiak megfontolását: 

 Legyen beállítva az új üzenetek esetén az asztali értesítés, az azonnali üzenet észlelés 
elősegítése érdekében. 

 Legyen beállítva a szervezeti struktúrának megfelelő mappaszerkezet és kézbesítési 
szabályrendszer a beérkezett üzenetek kezelése céljából.  

 Rendszeresen kerüljenek archiválásra a személyes mappafájlok annak érdekében, 
hogy rendszerleállás esetén elkerülhessük az adatvesztést. 

 Legyenek létrehozva levelezői csoportok (pl.: költségvetési csoport; hivatal minden 
munkatársa; stb.) a könnyebb címezhetőség érdekében. 

 E csatornára terelhető kommunikációs formák körének meghatározása; 
 E kommunikációs csatornákra történő átállás (egyik legnehezebb feladat); 
 Az e kommunikáció fenntartása és fejlesztése. 
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III Intézményi kapcsolattartás 
A dokumentum további fejezeteiben, a polgármesteri hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények 
kapcsolattartásával, illetve azok költséghatékony működtetésével kapcsolatos javaslatokat fogalmazzuk meg 
alábbi input adatokra támaszkodva:  

 a hivatalban, illetve az intézményvezetők körében lefolytatott interjús lekérdezés, 
 ügyviteli dokumentumok feldolgozása. 

A fejezet céljai közé tartozik, hogy Monor Város Önkormányzatában az intézményi kapcsolattartás fejlesztésre 
kerüljön, különös tekintettel az: 

 az önkormányzati intézmények felügyeletének fejlesztése, különös tekintettel a döntési jogosultságokra; 
 az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának 

korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe. 

Törekszünk a címben megjelölt működés-fejlesztési javaslatok levezetésére oly módon, hogy első lépésként 
röviden bemutatjuk az önkormányzati intézmény fenntartás legfőbb működési modelljeit, majd ennek tükrében 
elhelyezzük, a város által alkalmazott modelleket. 

A logika végső lépéseként, illetve eredményeként történik meg az eljárásokkal kapcsolatos működés-fejlesztési 
javaslatok kifejtése, amelyek az alábbi területeket érintik: 

 Intézmény és polgármesteri hivatal közti kapcsolattartás eljárásai, felelősségei; 

 Intézmény-gazdálkodási modell; 

 Intézményi információszolgáltatás. 

 

 

III.1 A hazai intézmény-fenntartási modellek  

Feladatallokáció 

Jelen részben a hazai önkormányzati szférában megtalálható intézmény-fenntartó relációban előforduló feladat 
megosztási struktúrákat mutatjuk be. 

A magyarországi önkormányzati rendszerben az intézményirányítással / intézményfenntartással összefüggő 
legfontosabb önkormányzati feladatokat az alábbi sorokban részletezzük. A lenti fenntartói feladatok szinte 
valamennyi olyan önkormányzat esetében szükségszerűen megtalálhatóak, amelyek legalább egy intézményt 
tartanak fenn. 
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 Intézményi költségvetés meghatározása (a fenntartó és az intézmény viszonyát meghatározó 
legneuralgikusabb pont); 

 Térítési díjak szabályozása; 
 Szociális alapon adható kedvezmények elveinek meghatározása; 
 Szakmai program jóváhagyása; 
 Intézmények megszüntetésével, átszervezésével, nevének, feladatának meghatározásával 

összefüggő feladatok (alapító okirat kezelése); 
 Vezetői megbízások, munkaügyi feladatok kezelése (fenntartói elvárás ↔ intézményi érdek); 
 Belső ellenőrzéssel kapcsolatos interakció (pl. FEUVE rendszer működtetése); 
 Önkormányzati döntés-előkészítés; 

A fenntartói feladatok ellenpontjaként vannak olyan (leginkább az adott intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó 
szakmai jellegű) feladatok, amelyek ellátása a hazai önkormányzati gyakorlatban jellemzően az intézmények 
felelősségi körébe tartoznak. Ezek felsorolása azért nehézkes, mert intézménytípusonként nagy szórást 
mutatnak. 

Ugyanakkor vannak további feladatok, amelyek allokációja már jóval nagyobb szórást mutat az önkormányzati 
gyakorlatban. Ezen feladatokat az alábbi általános intézmény-feladat mátrix foglalja össze. A mátrix soraiban a 
központosítottság mértéke szerint kerültek elosztásra az egyes fellehető megoldások. Az oszlopok azokat a 
területeket jelölik, ahol az önkormányzati gyakorlat szerint többféle megoldás létezik. 
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 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés és 
pályázati 
előterjesztési döntés 
az önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, az 
intézményt érintő 
beszerzési döntéseket az 
intézmények egyeztetve 
hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra jellegű 
ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés és 
pályázati 
előterjesztési döntés 
az intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag történik 
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intézménynél 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési jogkör 
az intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi és 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi és 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra jellegű 
ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi és 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés és 
pályázati 
előterjesztési döntés 
az intézménynél 
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Az intézményi gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályozások 

A fenti feladatallokációs térképen való elhelyezkedés az Önkormányzatok döntése, belső ügye, a gyakorlat azt 
mutatja, hogy a térképen található feladatok tekintetében a gazdálkodás (I. és II. oszlop) törvényi 
szabályozottsága számít a leginkább definiált területnek, amelyet az alábbi törvényi előírások szabályoznak. 

A 2008. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése kimondja: „Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan 
látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” 

Ugyanezen törvény (2) bekezdése: „Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú 
költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti 
egység nélkül - elláthat.” 

A fenti törvény 4. § (1) bekezdése meghatározza a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi elemeit. Ebben 
többek között meghatározásra kerül az is, hogy önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő szervet 
hozunk létre. Minden költségvetési szerv alapító okiratát be kell küldeni a Kincstárba, ahol azt nyilvántartásba 
veszik.    

A költségvetési szervek csoportosítása: 

(1) A költségvetési szerv - jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érintve - a feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciók szerint lehet 

a) önállóan működő és gazdálkodó, vagy 

b) önállóan működő 

költségvetési szerv. 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr), amelyet 
módosított a 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet, annak 14. §-ának az alábbiakban felsorolt bekezdései 
határozzák meg az intézmények gazdálkodását.  

(4) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek az a költségvetési szerv minősíthető különösen, 
amelynél 

a) az ellátandó feladatkör, a szakmai tevékenység összetett, 

b) jelentős terjedelmű és összetett gazdálkodási feladatokat lát el, 

c) a foglalkoztatottak száma és a munkamegosztás szervezeti egységekre való tagozódást igényel, 

d) a feladatellátásban országos, megyei, regionális vagy egyéb területi jellegű illetékességgel jár el, vagy 
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e) a szolgáltatás terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az alaptevékenység ellátását 
támogató tevékenységet végző szervezeti egység(ek) működtetése e besorolást indokolja. 

(5) Önállóan működő költségvetési szervnek az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely 

a) kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik, 

b) szellemi, fizikai (technikai) támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehozását nem 
igényli, e funkciók szolgáltatásvásárlással vagy más költségvetési szerv által hatékonyan, gazdaságosan 
elláthatók, vagy 

c) szakmai alaptevékenysége nem eszközigényes. 

(6) Önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg az irányító (felügyeleti) szerv 

a) kijelöli azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő 
költségvetési szerv meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: 
pénzügyi-gazdasági feladatait) ellátja; 

b) jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv közötti 
megállapodást vagy az azt helyettesítő okiratot (a továbbiakban: megállapodás), amely a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét rögzíti; 

c) dönt az előirányzatok feletti jogosultság szerinti besorolásról, és jóváhagyja a jogosultság gyakorlásának 
rendjét. 

Az Ámr. 15. § (1) A költségvetési szervek, azok szervezeti egységei az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából lehetnek 

a) teljes jogkörrel, vagy 

b) részjogkörrel 

rendelkező költségvetési szervek, illetve 

c) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv részjogkörű költségvetési egységei jogszabály, illetve az irányító 
szerv döntése alapján. 

(3) Teljes jogkörrel rendelkezik 

a) az az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a saját előirányzatai, valamint a hozzá rendelt, 
részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - irányító szerv által - meghatározott 
előirányzatai felett rendelkezni jogosult, 

b) az a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési 
jogosultsággal bír. 
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(4) Részjogkörrel rendelkezik az a költségvetési szerv, amelynek egyes - irányító szerv által megállapított - 
működési kiadásai és bevételei 

a) előirányzatát más önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése tartalmazza, vagy 

b) előirányzatai felett más önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezik. 

Ez a besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti. 

(5) Az irányító szerv - az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kezdeményezésére - az önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv azon szervezeti egységét minősítheti részjogkörű költségvetési egységnek, 
amelynél a tevékenység, a források jellege, a területi elhelyezkedés elkülönültsége indokolja egyes előirányzatok 
feletti rendelkezési jog átengedését. 

(6) A részjogkörű költségvetési egység egyes előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal az önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv, míg meghatározott más előirányzatok felett a költségvetési egység rendelkezik. 

(7) A részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, illetve a részjogkörű költségvetési egység a számára a 
költségvetésében meghatározott előirányzatokon kívül is felelős az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
költségvetésében részére rendelkezésre tartott működési, felhalmozási célú előirányzatok felhasználásának 
szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékosság betartása 
mellett. 

(8) A (7) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
kezdeményezésére az irányító szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, illetve 
korlátozhatja. 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz) rendelkezik az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 10. §-ának (1) bekezdése értelmében az 
önkormányzati önállóan működő gazdálkodó intézménynek nem kell elemi költségvetést és beszámolót 
készítenie, mivel költségvetési előirányzatait és beszámoló adatait az önállóan működő és gazdálkodó szerv 
költségvetése illetve beszámolója tartalmazza. Ebből következően az önkormányzati költségvetési körbe tartozó 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv valamennyi gazdasági eseményének csak az önállóan 
gazdálkodó intézmény könyveiben kell megjelennie. 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv megállapodást köt az önállóan működő költségvetési 
szervvel a feladatok pontosan követhető végrehajtására, amelyet általában az Állami Számvevőszék ellenőriz az 
átfogó ellenőrzések alkalmával. 

Ámr. 29. § (4) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban 
rögzíti és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a polgármester a képviselő testület bizottságai 
elé terjeszti. 
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Intézmény-gazdálkodási modellek a magyar önkormányzati gyakorlatban 

A hazai önkormányzati gyakorlat szerint az intézmény-feladat mátrixban három modell különböztethető meg egy 
adott, helyi önkormányzati (ide értve a társulások által fenntartott intézményeket is) intézmény, illetve fenntartójuk 
gazdálkodással, beszerzéssel, informatikai és épület infrastruktúra fenntartással, illetve pályázatírással 
kapcsolatos relációjában. 
 
Számvitel, könyvelés 

1. modell – Önálló intézményi könyvelés, amely során a költségvetés elfogadását követően az intézmény teljes 
önállóságot élvez gazdálkodási ügyekben (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Olyan települések esetén jellemző valamennyi intézmény gazdasági önállósága, ahol a 
fenntartott intézmények száma alacsony, így nincs méretgazdaságossági hajtóerő a központosítás mögött; 

b. Előnye – A feladatok jól lehatároltak, az intézmények önállóan tervezhetnek, önálló döntési jogkörökkel 
rendelkeznek kötelezettségvállalás, előirányzat-kezelés kapcsán; 

c. Hátránya – Az intézmények gazdálkodása nem nyomonkövetett, nem tervezhető, nem kontrollálható 
egységesen az önkormányzati költségvetés-végrehajtás. 

A könyvelés decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

2. modell – Részben központosított könyvelés, amely során egy vagy több gazdasági vezető intézmény végzi a 
saját számviteli feladatokon túl az alá besorolt egy vagy több intézmény könyvelését (a struktúrát az alábbi 
ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Több formája létezik. Jellemzően az intézményszám függvényében kerül meghatározásra a 
vezető intézmények száma, de létezik funkcionális struktúra is; 
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b. Előnye – Méretgazdaságosság a könyvelési területen, nagyobb átláthatóság; 

c. Hátránya – Kisebb intézményi mozgástér, korlátozottabb gazdasági döntési jogkörök, a teljesítések 
igazolása igen, de sem a kötelezettségvállalás, sem az utalványozás nem történhet teljes mértékig 
intézményi hatáskörben. 

A könyvelés részben decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

3. modell – Központi könyvelés, amely során a költségvetés elfogadását követően a teljes számvitel a 
Polgármesteri hivatalban történik az intézményekből kiszervezetten (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Csak kisebb településeken valósítható meg ilyen fokú centralizáció; 

b. Előnye – Nagyfokú átláthatóság, illetve költségkontroll; 

c. Hátránya – Kisebb intézményi mozgástér, korlátozottabb gazdasági döntési jogkörök, a teljesítések 
igazolása igen, de sem a kötelezettségvállalás, sem az utalványozás nem történhet teljes mértékig 
intézményi hatáskörben. 

A könyvelés centralizált modellje 
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Természetesen léteznek vegyes modellek, a gazdálkodási modell lehet minden intézmény viszonylatában eltérő. 

Beszerzés, kötelezettségvállalás 
 

1. modell – Önálló intézményi beszerzés, amelynek során a beszerzései döntéseit a költségvetés elfogadását 
követően az intézmény teljes önállóságot élvezően gyakorolja (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Olyan települések esetén jellemző az intézmények beszerzési önállósága, ahol 
kevés a fenntartott intézmény, méretgazdaságossági előny nem mutatkozik a részleges vagy teljes 
centralizáció segítségével; 

b. Előnye – Az intézmények önállóan tervezhetnek, költségvetésüket úgy használják fel, ahogy 
akarják, önálló döntési jogkörökkel rendelkeznek a kötelezettségvállalással kapcsolatban; 

c. Hátránya – Az intézmények működése nem ellenőrizhető, a fenntartó nem tud tervezni, mivel nem 
ismeri az intézményeinek a pénzügyi helyzetét, nem tudja betölteni a kontroller funkcióját. 

A beszerzés decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

 

2. modell – Részben központosított beszerzés, amely során egy vagy több vezető intézmény végzi az alá 
besorolt intézmények beszerzését (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – A fenntartott intézményszámtól függően kerül meghatározásra, hogy hány vezető 
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intézmény töltse be a feladatot, sok vezető intézmény nem jellemző; 

b. Előnye – Méretgazdaságosság a beszerzéseket figyelembe véve, transzparens működés; 

c. Hátránya – Korlátozottabb intézményi mozgástér, csökkentett döntési jogkörök, a 
kötelezettségvállalás nem történik teljes mértékig intézményi hatáskörben. 

A beszerzés részben decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

 

3. modell – Központi beszerzés, amely során a beszerzés a Polgármesteri hivatalban történik az 
intézményekből kiszervezetten (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Alapvetően kisebb településeken valósul meg; 

b. Előnye – Hivatali kézi vezérlés, teljes ellenőrizhetőség; 

c. Hátránya – Korlátozott intézményi mozgástér, csökkentett gazdasági döntési jogkörök, a 
kötelezettségvállalás nem történik teljes mértékig intézményi hatáskörben. 

A beszerzés centralizált modellje 
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Vegyes modellekről itt is beszélhetünk, a beszerzések modellezésének tipikus modelleit mutattuk be az 
intézményi viszonylatban. 

Épület infrastruktúra üzemeltetés 
 

1. modell – Önálló intézményi infrastruktúra üzemeltetés, amelynek során a költségvetés elfogadását követően 
az intézmény teljes önállóságot élvez a karbantartási, felújítási ügyekben (a struktúrát az alábbi ábra 
szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Olyan települések esetén jellemző valamennyi intézmény gazdasági önállósága, 
ahol a fenntartott intézmények száma alacsony, így nincs méretgazdaságossági hajtóerő a 
központosítás mögött, egyébként egyre ritkábban alkalmazott megoldás; 

b. Előnye – Az intézmény önállóan diszponál az erőforrások felett, a végrehajtandó feladatok 
könnyebben tervezhetőek; 

c. Hátránya – Nem gazdaságos megoldás. 

Az infrastruktúra üzemeltetés decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

 

2. modell – Részben központosított intézményi infrastruktúra üzemeltetés, amely során egy gazdasági vezető 
intézmény látja el a településen található, nem feltétlenül alá besorolt intézményekhez kapcsolódó 
üzemeltetői feladatokat (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Azon településeknél jellemző, ahol létrehoztak egy külön önkormányzati intézményt 
az ellátási, beszerzési, felújítási, karbantartási stb. feladatok elvégzésére; 
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b. Előnye – Méretgazdaságosság, alacsonyabb üzemeltetési költségek, átláthatóság; 

c. Hátránya – Kisebb intézményi mozgástér, korlátozottabb gazdasági döntési jogkörök. 

Az épület infrastruktúra üzemeltetés részben decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

 

3. modell – Központilag történő infrastruktúra üzemeltetés, amely során a teljes karbantartási feladatokat 
Polgármesteri hivatalból látják el, pl. egy erre a célra létrehozott műszaki csoporton keresztül (a struktúrát az 
alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – jellemzően kisebb településeken, ahol nem történt még meg a tevékenység 
kiszervezése; 

b. Előnye – Központilag átláthatóság, illetve költségkontroll; 

c. Hátránya – Intézmények számára nehezebb tervezés, korlátozottabb gazdasági döntési jogkörök. 

Az épület infrastruktúra üzemeltetés centralizált modellje 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

Intézmény 1

Intézmény 3

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés

Hivatali 
infrastruktúra 
üzemeltetés

Intézmény 2

Polgármesteri Hivatal

Intézmény 1

Városi infrastruktúra üzemeltetés

Intézmény 2

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés

Hivatali 
infrastruktúra 
üzemeltetés



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 118 

III.2 IT-üzemletetés 

1. modell – Önálló intézményi IT-üzemeltetés, amelynek során az intézmény teljes önállóságot élvez az 
informatikai feladatellátás ügyeiben (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Olyan települések esetén jellemző valamennyi intézmény karbantartási önállósága, 
ahol a fenntartott intézmények száma alacsony, így nincs méretgazdaságossági hajtóerő a 
központosítás mögött; 

b. Előnye – Az intézmény önállóan gazdálkodik informatikusaival, a végrehajtandó feladatok 
könnyebben tervezhetőek; 

c. Hátránya – Nem gazdaságos megoldás. 

Az IT-üzemeltetés decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

 

2. modell – Részben központosított intézményi IT-üzemeltetés, amely során egy gazdasági vezető intézmény 
vagy külső szolgáltató látja el a településen található, intézményekhez kapcsolódó üzemeltetői feladatokat (a 
struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Azon településeknél jellemző, ahol intézmény-összevonás történt, esetleg 
létrehoztak egy külön önkormányzati intézményt az ellátási, beszerzési, felújítási, karbantartási stb. 
feladatok elvégzésére; 

vagy nincs megfelelő belső kompetencia településen, vagy nem gazdaságos, és a kiszervezéssel 
hatékonyabb működtetés valósítható meg; 

b. Előnye – Méretgazdaságosság, költséghatékonyság; 
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c. Hátránya – Kisebb intézményi mozgástér, korlátozottabb gazdasági döntési jogkörök, lassabb 
intézkedés. 

Az IT-üzemeltetés részben decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

3. modell – Központilag történő IT-üzemeltetés, amely során a teljes informatikai feladatokat a polgármesteri 
hivatalból látják el, ami nem túl gyakori megoldás (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Jellemzően kisebb településeken, ahol nem történt még meg a tevékenység 
kiszervezése; 

b. Előnye –Költséghatékonyság; 

c. Hátránya – Intézmények számára nehezebb tervezés, korlátozottabb gazdasági döntési jogkörök, 
lassú intézkedés. 

Az IT-üzemeltetés centralizált modellje 
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A modellek keveredése a pályázatírásnál is megfigyelhető, a pályázatírási jogkörök általános sablonjait mutattuk 
be a fenntartó és az intézmények kapcsolatában. 

Pályázatírás 

1. modell – Önálló intézményi pályázatírás, amelynek során az intézmény csak akkor fordul az 
önkormányzathoz, amennyiben önrészt igénylő pályázatról van szó, tehát a pályázatok figyelésétől kezdve a 
pályázat lebonyolításán keresztül a pályázat benyújtásáig intézményi döntési jogkörben történik (a struktúrát 
az alábbi ábra szemlélteti). Ez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy pályázatíróval történő megállapodás 
keretei között valósuljanak meg az említett fázisok. 

a. Hol jellemző? – Nagyobb településeken, ahol az intézményvezetők nagyobb döntési jogkört 
birtokolnak; 

b. Előnye – Az intézmény önállóan tervez és rendelkezik az erőforrásai felett, a végrehajtandó 
feladatok könnyebben tervezhetőek; 

c. Hátránya – Nem gazdaságos megoldás a központi kontroll teljesen elveszik, nem feltétlenül felelnek 
meg a fejlesztések az önkormányzati elképzeléseknek. 

A pályázatírás decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

 

2. modell – Részben központosított pályázatírás, amely során az intézmény önállóan írja a pályázatokat, a 
pályázatfigyelés és –előterjesztés is az intézményhez kötődik, de a pályázatírásban szorosabb a kapcsolat a 
hivatallal, a pályázatírás központilag is történhet (a struktúrát az alábbi ábra szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Azon településeknél jellemző, ahol felismerték a pályázatírás jelentőségét, és 
próbálják összekapcsolnia a városi és az intézményi fejlesztési elképzeléseket; 

Polgármesteri Hivatal

Intézmény 1

Intézményi 
pályázatírás

Hivatali pályázatírás

Intézmény 2

Intézményi 
pályázatírás
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b. Előnye – Méretgazdaságosság, magasabb fokú kontroll és átláthatóság az intézmény irányában; 

c. Hátránya – Kisebb intézményi mozgástér, korlátozottabb gazdasági döntési jogkörök. 

A pályázatírás részben decentralizált modellje 

 

 

 

 

 

 

 

3. modell – Azon településeken jellemző, ahol a hivatalban külön projektcsoportot hoztak létre a 
pályázatkészítés egyes fázisainak végrehajtására, akik ellátják ezen tevékenységeket az intézmények 
szintjén is. Ez nem zárja ki az intézmények részvételét a pályázatfigyelésben, -elkészítésben, benyújtásban, 
ugyanakkor emellett megjelenhetnek külső pályázatírók is ebben a rendszerben (a struktúrát az alábbi ábra 
szemlélteti). 

a. Hol jellemző? – Mérettől függetlenül, ahol a pályázatírásra külön irodát létesítettek; 

b. Előnye – Központilag átláthatóság, nagyfokú központi tervezhetőség; 

c. Hátránya – Intézményi igények, elvárások esetleges elmaradása, megvalósítás során történő 
hiányosságok. 

A pályázatírás centralizált modellje 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

Intézmény 1

Városi pályázatírás

Intézmény 2

Intézményi 
pályázatírás

Hivatali 
pályázatírás
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III.3 Monor Önkormányzatának intézmény fenntartási folyamatainak összefoglalása 

A monori polgármesteri hivatal működését az alábbi folyamattérkép szemlélteti. Az interjús adatfelvétel alapján 
leszűrhető, hogy az intézmény és a polgármesteri hivatal kapcsolata az alábbi területek esetében a 
legintenzívebb (bekarikázva pirossal): 

 Oktatás, kulturális és sport ügyek – törvényességi felügyelet, rendezvényszervezés 
 Költségvetés tervezés és végrehajtás, 
 Városüzemeltetés. 

Továbbá, időszakos kapcsolat áll fenn (bekarikázva zölddel) a pályázati ügyek tekintetében, illetve a 
jogszabálykövetésből fakadó kérdések tekintetében. 

16. ábra Polgármesteri Hivatali folyamattérkép 

 

 

Monor Város Önkormányzata az alábbi intézményeket tartja fenn intézménytípusok szerint: 

Oktatási és közművelődési intézmények: 

 Ady Endre Úti Általános Iskola 
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 Jászai Mari Általános Iskola 
 Kossuth Lajos Általános Iskola 
 Nemzetőr Általános Iskola 
 Kossuth Lajos Óvoda 
 Bölcsőde 
 Gondozási Központ 
 Városi Könyvtár 

A Monor Város Önkormányzata által alkalmazott intézményi gazdálkodási modell 

A gazdálkodási struktúrát illetően Monor Város Önkormányzata a részben központosított modell szerint működik. 
Ennek megfelelően az intézmények gazdálkodási struktúrájában gazdasági vezető intézmények nincsenek, a 
könyvelés központosítottan történik. 

A számlákat az intézményvezetők csak szakmai teljesítésigazolási bélyegzővel és aláírásukkal látják el. A 
számlák kifizetése és könyvelési a hivatalban történik, amelyről az intézményvezetők nem kapnak visszajelzést. 

A Monor Város Önkormányzata által alkalmazott feladatallokáció 

Az intézményvezetői interjúk alapján az alábbi ábra szemlélteti az intézmények, illetve az önkormányzat 
kapcsolattartását, azaz a Hivatal-Intézmény közti információáramlás a lenti módon történik. Az ábra tartalmazza a 
leggyakoribb interakciók céljait, illetve a leggyakoribb interakciós utakat. 

 
17. ábra Intézmény-Hivatal kapcsolattartás leggyakoribb területei 

 

Az Intézmény-feladat mátrixok státusza az alábbi módon néz ki az intézmények kapcsán. A mátrixokban pirossal 
jelölve látható a jelenleg működő modell, illetve a jelenlegi döntéshozatali metódus. 
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Pályázatírás
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Jogszabálykövetés, 
határozat végrehajtás követéseKöltségvetés tervezés 
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Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 124 

Ady Endre Úti Általános Iskola 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Tóth Ágnes intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Tóth Ágnes intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Tóth Ágnes intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 
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Szakmai teljesítés 
igazolása 

Tóth Ágnes intézményvezető 

 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Tóth Ágnes intézményvezető 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Tóth Ágnes intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Tóth 
Ágnes intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Tóth 
Ágnes intézményvezető 
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Jászai Mari Általános Iskola 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Dr. Keresztúri Imréné intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Dr. Keresztúri Imréné intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Dr. Keresztúri Imréné intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 
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Szakmai teljesítés 
igazolása 

Dr. Keresztúri Imréné intézményvezető 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Dr. Keresztúri Imréné intézményvezető 

 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Dr. Keresztúri Imréné intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Dr. 
Keresztúri Imréné intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Dr. 
Keresztúri Imréné intézményvezető 
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Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Marunák Ferenc intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Marunák Ferenc intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Marunák Ferenc intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 
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Szakmai teljesítés 
igazolása 

Marunák Ferenc intézményvezető 

 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Marunák Ferenc 

 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Marunák Ferenc intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Marunák Ferenc intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Marunák Ferenc intézményvezető 
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Nemzetőr Általános Iskola 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Marunák Ferencné intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Marunák Ferencné intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Marunák Ferencné intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 
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Szakmai teljesítés 
igazolása 

Marunák Ferencné intézményvezető 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Marunák Ferencné intézményvezető 

 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Marunák Ferencné intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Marunák Ferencné intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Marunák Ferencné intézményvezető 
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Kossuth Lajos Óvoda 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 142 

Szakmai teljesítés 
igazolása 

Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 

 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 

 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 
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Bölcsőde 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Fazekas Józsefné intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Fazekas Józsefné intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Fazekas Józsefné intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 
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Szakmai teljesítés 
igazolása 

Fazekas Józsefné intézményvezető 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Fazekas Józsefné intézményvezető 

 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Fazekas Józsefné intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Fazekas Józsefné intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül 
Fazekas Józsefné intézményvezető 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 148 

Gondozási Központ 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Marsai Margit intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Marsai Margit intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Marsai Margit intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 
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Szakmai teljesítés 
igazolása 

Marsai Margit intézményvezető 

 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Marsai Margit intézményvezető 

 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Marsai Margit intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Marsai 
Margit intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Marsai 
Margit intézményvezető 
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Városi Könyvtár 

 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés 

III. IT 
üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, 
az intézményt érintő 
beszerzési döntéseket 
az intézmények 
egyeztetve hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag 
történik 

Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési 
jogkör az 
intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
IT üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra 
jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi 
és önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés 
és pályázati 
előterjesztési 
döntés az 
intézménynél 
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* Beszerzés, kötelezettségvállalás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Beszerzés elindításáról Pogácsás Tibor polgármester, Hajdú Zoltánné intézményvezető 

Beszerzés módjáról Közbeszerzési referens, Hajdú Zoltánné intézményvezető 

Beszerzés során kiválasztásról Pogácsás Tibor polgármester, Hajdú Zoltánné intézményvezető 

Kötelezettségvállalásra jogosultság Pogácsás Tibor, polgármester  

Ellenjegyzésre jogosult Schweierné Juhász Katalin, aljegyző 

 

** Számvitel, könyvelés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Érvényesítés Pénzügyi Iroda adott intézményért felelős ügyintézője (Pénzügyi Irodán az 
érvényesítési feladatok allokációja intézményenként történik, az egyes ügyintézők 
munkaköri leírásában rögzített) 
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Szakmai teljesítés 
igazolása 

Hajdú Zoltánné intézményvezető 

 

*** IT-üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Hajdú Zoltánné intézményvezető 

 

**** Épület infrastruktúra üzemeltetés 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Felmerülő probléma esetén 
karbantartási igényről 

Pogácsás Tibor polgármester, Hajdú Zoltánné intézményvezető 
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***** Pályázatírás 

Döntési jogkörök Döntéshozók 

Pályázatbenyújtás Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Hajdú 
Zoltánné intézményvezető 

Döntés a támogatási 
szerződés megkötéséről 

Önrészt igénylő pályázatok esetében mindig a képviselő testület, ezen kívül Hajdú 
Zoltánné intézményvezető 
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III.4 Javaslatok az intézményi kapcsolattartás fejlesztése kapcsán 

 

Javaslat I: a nem-gazdálkodással összefüggő feladatallokáció (intézmény-feladat mátrix) átalakítás 
kapcsán 

 

Jelenlegi működés leírása, fejlesztési lehetőség ismertetése - Beszerzés 

Javasoljuk, hogy Monor Város Önkormányzatának működésében jelenjen meg az alábbi két feladatkör: 

 Önkormányzati (vagy pl. össz-intézményi) szinten beszerezhető áruk és szolgáltatások feltárása, 
önkormányzati szintű beszerzés megszervezése (előterjesztése, szállító kiválasztás menedzselése, 
stb.); 

 Beszerzés optimalizáció (pl. kiszállások egybekötése, kiszállási díjak optimalizálása). 

A beszerzés magasabb fokú központosításának célja, hogy a beszerzéseknél az Önkormányzat egységesen 
léphessen fel, ezáltal jobb alkupozíciót érhessen el. Ennek megvalósítása az intézményi kötelezettségvállalás 
magasabb fokú központosítását is feltételezi.  

Jelenleg a beszerzésért felelős személyek rendszeresen találkoznak egymással, hogy egyeztessék abban a 
hónapban mire és mekkora mennyiségben lesz szükség, így a közbeszerzésre nem kötelezett beszerzések 
során a szükséges árukból többet tudnak rendelni, így olcsóbban juthatnak hozzá. Példaként említve nem 
elhanyagolható különbség van egy olyan eset között, ha háromszor három egység árut hoznak Monorre a 
szállítók, vagy ha egy alkalommal kilencet. Újabb informatikához vagy karbantartáshoz kapcsolódó példával élve 
az intézmények számítógépeinek és különböző irodatechnikai berendezések tekintetében is olcsóbban lehetne 
megoldani a karbantartást-javítást, ha csak egy kiszállási költséget kellene kifizetni.  

Az intézmények összehangolhatnák, akár egy éves dátumhoz köthetnék a selejtezéseiket, így az intézmények 
egymás között cserélhetnék a másik számára értékes eszközöket és csak az kerülne értékesítésre, amely már 
nem kell egyik költségvetési szervnek sem.   

Jelenlegi működés leírása, fejlesztési lehetőség ismertetése - Pályázatírás 

Pályázatírás tekintetében a Monori Önkormányzat által alkalmazott gyakorlat logikája kapcsán megállapítható, 
hogy az Önkormányzat a pályázatírási feladatok központosítására törekszik a hazai önkormányzati szektor 
hasonló méretű szervezeteihez hasonlóan. A centralizációs törekvéseket előremutatónak tartjuk két okból: 

 A pályázatokkal kapcsolatos kompetenciák megszerzése összetett feladat, a pályázatírás, 
adminisztráció, illetve elszámolási munkával kapcsolatos szakismeretek, kompetenciák 
kifejlesztése, megtartása esszenciális egy önkormányzat számára; 

 Egy önkormányzat berkein belül nagyon sokféle pályázat készülhet a pályázó tekintetében (pl. 
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önkormányzati cég, körjegyzőség, polgármesteri hivatal, önkormányzat, intézmény, stb.). A fenti 
kompetenciák kifejlesztése, fenntartása kapcsán nem járható út, ha azt valamennyi potenciális 
önkormányzattal kapcsolatos pályázó megteszi. Sokkal hatékonyabb és méretgazdaságosabb, ha 
az önkormányzat fenntart egy spacialista kollégát, aki felelőst, vagy csoportot valamennyi pályázat 
elkészítéséért.  

A pályázatírás az önkormányzati forrásbevonás egyik legfontosabb eszköze, ezáltal a pályázatírás 
önkormányzati alapfolyamat, szükséges a sikeres működéshez. Ennek következtében nem tartjuk követendőnek 
azon gyakorlatokat, hogy a pályázatírás kiszervezésre kerül kistérségi, vagy önkormányzati cég szervezetébe. 
Javasoljuk Monor Város Önkormányzatának, hogy a pályázatírási feladatokat továbbra is központosítsa a 
Hivatalban. 

Fenti szervezési elv megtartása mellett felhívjuk a figyelmet a pályázatírás projektmenedzsment módszerek 
segítségével való végrehajtásának fontosságára. A módszertani elemek kapcsán összefoglalót adunk jelen 
projekt keretében átadott „Projektmenedzsment kézikönyv” c. termékünkben. 

A pályázatok írásába be kell vonni az intézmények vezetőit, mert ők tudják, hogy mire van szüksége az 
intézménynek. A közbeszerzések kiírását is véleményeznie kellene az intézmény vezetőjének, mert így nem 
fordulhatna elő olyan eset, hogy nem azt kapja, mint amire szüksége van.  

A honlapon olyan felületet kellene kialakítani, amelyen az intézményvezetők megfelelő jogosultsággal, jelszó 
segítségével hozzáférnének a hivatal szerverén tárolt adatokhoz, amelyekre a munkavégzéshez szükségük van. 
Ez a fórum továbbá alkalmas lenne arra, hogy üzenetet váltsanak egymással a levelező rendszeren keresztül. 

Mivel az intézmény-feladat mátrix valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény esetében megegyező Monor 
esetében, a fentieknek megfelelően valamennyi intézmény esetében javasoljuk a lenti (fekete nyíllal illusztrált 
elmozdulást az intézmény feladat mátrixban) Összefoglalva az intézmény-feladat mátrixban az alábbi 
elmozdulásokat javasoljuk: 
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 Intézményi gazdálkodás Infrastruktúra üzemeltetés 

V. Pályázatírás I. Beszerzés, 
kötelezettség- 

vállalás 

II. Számvitel, 
könyvelés III. IT 

üzemeltetés 

IV. Épület 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Központosított megoldás  Központi beszerzés 

Intézményi beszerzési 
döntés az 
önkormányzatnál (ritkán 
követett gyakorlat) 

Központi, 
önkormányzati 
számvitel 

Központi, 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés (ritkán 
követett gyakorlat) 

Döntések az 
önkormányzatnál 

Központi, 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés és 
pályázati 
előterjesztési döntés 
az önkormányzatnál 

Részben decentralizált 
megoldás 

Intézményi beszerzési 
döntési jogkör 
meghatározott 
értékhatárig az 
intézményvezetőknél, az 
intézményt érintő 
beszerzési döntéseket az 
intézmények egyeztetve 
hozzák 

Számvitel a 
gazdasági vezető 
intézményeknél 

 

Intézményi IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra jellegű 
ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Intézményi 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés és 
pályázati 
előterjesztési döntés 
az intézménynél, de 
a pályázatírás 
központilag történik 
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Decentralizált megoldás Önálló intézményi 
beszerzési döntési jogkör 
az intézményvezetőknél 

Önálló intézményi 
számvitel 

Külön intézményi és 
önkormányzati IT 
üzemeltetés 

IT jellegű ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi és 
önkormányzati 
infrastruktúra 
üzemeltetés 

Infrastruktúra jellegű 
ügyek 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
döntések az 
intézménynél 

Külön intézményi és 
önkormányzati 
pályázatírás 

Pályázatfigyelés és 
pályázati 
előterjesztési döntés 
az intézménynél 
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Javaslat III: rendszeresített, formalizált információáramlás 

Jelenlegi működés leírása, fejlesztési lehetőség ismertetése – Intézményi jelentés bevezetése 

A jelenlegi eljárásrend szerint a Hivatal és az intézmények között ad hoc módon valósul meg az információáramlás, ami az 
alábbi problémákat okozza: 

 Likviditástervezési nehézségek információhiány miatt; 

 A határozatok végrehajtásával kapcsolatos felelősök (jegyző, hivatali vezetők) információhiánnyal küszködnek (a 
státusz információ „nem jön házhoz”). 

Javasoljuk, hogy kerüljön kialakításra egy intézményi jelentési folyamat, amely keretében az intézmények legalább havi 
rendszerességgel jelentést adnak az alábbiakról: 

 Pénzügyi adatok jelentése – bejövő-kimenő számlák a következő időszakban, segítve a likviditás tervezését; 

 Intézményekre vonatkozó határozatok végrehajtásának státusza 

- Státusz; 

- Hivatali szinten kezelendő kockázatok; 

 Előterjesztés-készítési igényük témával, felelős osztállyal; 
 Pályázatírási igény, pályázatok státusza; 
 Panasszal élhetnek, hivatalosan információt kérhetnek. 

A jelentés alapvetően a jegyzőhöz érkezzen, de modulárisnak kell lennie, hogy ki lehessen szignálni irodákra.  

Egy lehetséges havi jelentési sablont az 1. sz. melléklet tartalmaz. 

Jelenlegi működés leírása, fejlesztési lehetőség ismertetése – Kifizetés-jelentés a hivatalból 

Az intézményi számlák benyújtását követően az intézmények nem értesülnek azok kifizetését illetően. Javasoljuk havi 
kifizetési összesítő bevezetését az adott intézmény kapcsán megtörtént kifizetésekről. Egy lehetséges havi jelentési 
sablont a 2. sz. melléklet tartalmaz. 

 

Jelenlegi működés leírása, fejlesztési lehetőség ismertetése – Intézményi beszámolási folyamat kialakítása 

Javasoljuk, hogy évente legalább négyszer a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság ülésein az intézmények vezetői és a 
Pénzügyi Iroda vezetője vegyenek részt. Számoljanak be a költségvetésük alakulásáról, előirányzataik státuszáról.  

Szintén javasoljuk, hogy évente legalább négyszer az intézmények szakmai bizottságai hallgassák meg az intézmények 
vezetőit a szakmai feladatokról, illetve a következő negyedév terveiről. 

A bizottságok elnökei pedig terjesszék a javaslataikat a képviselő testület elé. A képviselő testület döntsön és nevezzen 
meg a feladat végrehajtására felelős személyt. Legalább félévente a képviselő testület a polgármester által hívja meg az 
intézmények vezetőit a testület elé, ahol beszámolnak a félév munkájáról és a következő év tereiről szakmai, illetve 
pénzügyi dimenziók mentén. 
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IV Rendeletalkotási Audit 
 

A dokumentum következő fejezeteiben bemutatjuk az önkormányzati rendeletalkotási folyamatokat, és javaslatot teszünk azokra a 
pontokra, ahol a jelenleginél jobb lehetőségeket lehet alkalmazni. 
 
Az audit során a rendeletalkotási folyamatban részt vevő, különböző önkormányzati dolgozókkal készítettünk interjút. Ezekből a 
meghallgatásokból készítettük ezeket a fejezeteket. 

IV.1 Az előterjesztés és rendeletalkotás általános folyamata 

  
A rendeletalkotásra az Ötv. 16. §-a ad felhatalmazást az önkormányzatnak, de a folyamat szabályozását az SZMSZ-ben kell rögzíteni. 
Az Ötv. 18. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” 
A rendeletalkotás az önkormányzat legerősebb jogszabály-alkotása, amelynek felülvizsgálatát, illetve megsemmisítését az 
Alkotmánybíróságtól lehet kérni. Amíg meg volt az önkormányzatok törvényességi felügyelete, addig a Közigazgatási Hivatal felhívta a 
képviselő-testület figyelmét a rendelet törvénysértő voltára. Általában a képviselő-testület a következő ülésén újratárgyalta a rendelet 
kifogásolt pontjait, majd a hivatal iránymutatásai alapján elfogadta. Amennyiben ez nem történt meg, az Alkotmánybírósághoz fordult az 
Ötv. 98. §-a alapján, hogy semmisítse meg a rendeletet vagy a törvénysértő részeit. 
Előterjesztésnek a képviselő-testületi ülés elé terjesztendő rendelet- és határozattervezet, beszámoló vagy tájékoztató minősül. Az 
előterjesztés benyújtására jellemzően a polgármester; az alpolgármester, a témakör szerint illetékes bizottság elnöke; a képviselő-
testület tagja és a jegyző jogosult. A tapasztalatunk szerint a rendeletek legnagyobb hányadát a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé. 
Ennek oka az, hogy a legtöbb rendelet a törvény felhatalmazásán alapuló úgynevezett „eljárási rendet” kell, hogy szabályozzon. 
Általában a törvény mellé szükség van végrehajtási rendeletre. A törvényt elfogadja az országgyűlés és törvény felhatalmazása alapján 
végrehajtási rendelet bocsát ki a kormány vagy az illetékes miniszter, amihez hasonló rendeletet kell az önkormányzatnak is alkotnia. 
A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést a szóbeli előterjesztés kivételével írásban kell benyújtani. Szóbeli előterjesztést kivételesen 
lehet felvenni a napirendek közé. Általában a képviselő-testületi meghívó utolsó napirendi pontja az „egyebek”, amelyben gyakorlatilag 
bármi szerepelhet. Ilyekor a képviselő-testületi tagok bármit felvethetnek és bármiről dönthetnek, ami nem volt a napirendek közzé 
előtte felvéve (ennek feltétele a testületi tagok konstruktív hozzáállása). A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az 
előterjesztésre szóban került sor. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10 napon kell a jegyzőhöz 
eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester 
engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. 
Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményeit tekintve a helyzetfeltárásnak tartalmaznia kell 

 a tárgy pontos meghatározását, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-
testületi döntéseket, 

 a tárgykört érintő jogszabályokat, 
 az előkészítésben részt vevők véleményét, 
 mindazok a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntés meghozatalát indokolják. 
 Az előterjesztés megállapításain alapuló feladatmeghatározást tartalmazó határozati javaslatnak 
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 törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie a végrehajtás feltételeinek pontos 
megjelölésével, 

 ha a döntésnek több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat,  
 meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt, valamint a végrehajtás határidejét. 
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Az előterjesztés folyamata 

Az előterjesztés készítője az irodavezetőnek továbbítja az anyagot véleményezésre, majd visszajuttatja azt az előterjesztés 
összeállítójának, ha nem maga a hivatal az előterjesztő. A városi hivatalok nagy részében az irodavezetők készítik el az előterjesztést. 
A kisebb községi hivatalokban maga a jegyző az előterjesztés készítője. Amennyiben megfelelőnek találta az összeállított anyagot az 
irodavezető, továbbítja a jogi iroda v. jogi referens felé. Kisebb önkormányzatoknál ezt a szerepet jellemzően a jegyző tölti be, így a 
modellünk lerövidül, kiesik a rendszerből néhány lépcsőfok. Ha nem felel meg az elvárásoknak az előterjesztés, visszakerül a 
készítőhöz. A jogi iroda véleményezi ezután a törvényességi feltételeket az előterjesztés szignózásával. Megfelelőség esetén az 
előterjesztés összeállítójához kerül az anyag, annak hiányában visszakerül az előterjesztés készítőjéhez. A következő körben a jegyző 
véleményezi a megfelelőségi feltételeket, amennyiben rendben találja, az előterjesztés szignózásával továbbítja az előterjesztés 
készítője felé. Ezután az illetékes bizottságért felelős önkormányzati iroda kapja meg a másolatot, majd sokszorosítja, vagy elektronikus 
formában bocsátja a képviselő-testületi tagok rendelkezésére. Általában a nagyobb képviselő-testülettel rendelkező települések az 
alakuló ülés után laptoppal látják el a tagjaikat, hogy postaköltséget és papírt spóroljanak. Továbbá az Ötv. 20. (2) bekezdése 
természetbeni juttatásként otthoni internet előfizetést biztosít a települési képviselő részére. A nyomtatott anyagokat a külsős bizottsági 
tagok részére is eljuttatja az illetékes iroda. A bizottsági ülés megszervezésének feladatait az illetékes önkormányzati iroda látja el. A 
bizottság ülésén jegyzőkönyv készül (akár hangfelvétel is), az egyeztetés során javaslat, döntés születik az előterjesztés sorsáról. A 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 164 
 
 

   

bizottság határozatot hoz a döntésről, majd továbbítja a kivonatot a bizottságért felelős irodának. Az önkormányzati iroda a testületi ülés 
szervezési feladatai közepette továbbítja az információs anyagokat a testületi tagok felé nyomtatott vagy elektronikus (CD) formában. A 
testületi ülésen döntés születik a korábbi előterjesztésről. A készült határozatot az önkormányzati csoport archiválja, és kommunikálja a 
különböző szokásos csatornákon. A döntés után egyeztetnek a végrehajtásról a bizottsági elnökök és a felelős önkormányzati 
irodavezetők. Amennyiben az előterjesztést elfogadta a testület és az előterjesztés tárgya rendeletalkotást kényszerít ki, a jegyző 
előkészíti a rendelettervezetet, majd a polgármester benyújtja a képviselő-testület felé. 
A kisebbségi önkormányzat elnöke, mint a kisebbségi önkormányzat szószólója a képviselő-testületi ülésen részt vehet, és véleményt 
nyilváníthat, mint mindenről a rendeletről is. Ha nem önkormányzati képviselő, szavazati joga nincs. 
Az alábbi ábra az előterjesztés és rendeletalkotás folyamatát mutatja be egy nagyobb kapacitásokkal rendelkező hivatal esetében. 
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Rendeletalkotás folyamata 

A rendeletalkotás folyamatánál először azt kell vizsgálni, hogy, miért kell rendeletet hoznia az önkormányzatnak. Az Ötv. 16. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy „A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá 
törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.” 
Tehát olyan helyi viszonyokra lehet rendeletet alkotni, amelyet magasabb jogszabály nem szabályoz és olyanra, amelyre a törvény 
kötelezi az önkormányzatot. Példaként látjuk, hogy az Ötv-ben az SZMSZ rendeletalkotását is kötelezően előírja az önkormányzat 
számára. Az 1999. évi LXIX. törvény például egy keretet ad az önkormányzati rendeletben kiszabható pénzbírság legmagasabb 
összegére. Ezen törvény 16. § (2) kimondja, „Az önkormányzati rendelet harmincezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság 
legmagasabb összegét.” 

Az Ötv. 10. § (1) bejkezdés a) pontja kimondja, hogy a képviselő-testület a rendeletalkotást nem ruházhatja át. 
Az önkormányzati rendeletek megalkotását kezdeményezheti képviselő-testületi tag, az önkormányzat bizottsága; a polgármester, az 
alpolgármester és a jegyző. Az önkormányzati rendelettervezet elkészítéséért a jegyző a felelős, aki ehhez külső segítséget is igénybe 
vehet. A jegyző a hivatal azon irodával, amelynek feladatkörét érinti a jogszabály, elkészíti a rendelettervezet és az előterjesztést. A 
tervezet előkészítésével a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, valamint külső szakértő is megbízható, de a polgármesteri 
hivatalnak akkor is kötelessége részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet bizottság vagy külső szakértő által kerül elkészítésre. Ha 
külső segítségre nem támaszkodik a jegyző a rendelettervezet elkészítésében, akkor a felelős önkormányzati iroda végzi az 
előkészítést. Ezután a jegyző v. (előtte jogi iroda) ellenőrzi a törvényességi kritériumokat, valamint a formai feltételeket, amennyiben 
nem felelnek meg, átdolgozásra visszakerül a tervezet kidolgozójához (külső szakértő v. bizottság v. önkormányzati iroda). Ha a 
rendelettervezet rendben találtatott, akkor a bizottsági, majd a testületi ülés összehívása mellett eljuttatja a hivatalban a felelős iroda a 
bizottsági tagoknak elektronikus vagy nyomtatott formában. Ebben segítséget nyújthat egy elektronikus döntéstámogató rendszer, ahol 
egy központi felületről tölthetőek le az anyaggal kapcsolatos információk és nyomon követhető a rendeletalkotási folyamat.  
A rendelettervezetet a bizottságok közül az ügyrendi és a feladatkörébe tartozó bizottság tárgyalja, ezután a bizottságok által javasolt 
szöveg kerül a képviselő-testület elé. Ha a bizottságok között valamely pont tekintetében eltérés mutatkozik, a képviselő-testület 
először a vitás jogszabályhelyről szavaz, majd ezután fogadja el a rendeletet, általában minősített többséggel. Az Ötv. 15. § (1) 
bekezdése konkrétan meghatározza, hogy mely rendelet elfogadása követeli meg a minősített többséget, de az SZMSZ-ben dönthet 
úgy a testület, hogy más rendeletei is ilyen szavazási formát követelnek meg. 
A rendelettervezetet a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé, a polgármester nyújtja be. A képviselő-testület dönt a rendelet 
megszavazásáról, elfogadás esetén a jegyző biztosítja a rendelet kihirdetését a helyben szokásos mód szerint. A rendelet elfogadását 
követően azt a helyben szokásos módon 3 napon belül ki kell hirdetni. A rendelet a kihirdetésével lép hatályba. A rendelet végén 
szerepeltetni kell a kihirdetésről szóló záradékot, melyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének is tartalmaznia kell. A jegyzőnek kell 
gondoskodnia a rendeletek kihirdetéséről (az Ötv. 16. §- ának (2) bekezdése szabályozza), melynek értelmében az önkormányzati 
rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
- módon ki kell hirdetni.  
A rendelet nyilvántartása, hatályosságának szükség szerinti vizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása szintén a jegyző felelősségi 
körébe tartozik, a feladta ellátásában a felelős önkormányzati iroda van a segítségére. 
A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző állítja össze. A rendeletet az Ötv. 16. §- ának (3) bekezdése értelmében a polgármester 
és a jegyző írja alá. Az Ötv. 17. § (1) bekezdése kötelezővé teszi, hogy képviselő-testületi ülésről a jegyzőkönyv készítését, melynek 
tartalmaznia kell a hozott döntést is. Mivel a rendelet elfogadása is egy döntés, természetesen tartalmaznia kell a jegyzőkönyvnek 
legalább mellékletként, mert egy több oldalas rendeletet nem írnak be szó szerint a jegyzőkönyvbe. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése 
kötelezővé tette a jegyzőkönyvek beküldését először a közigazgatási hivatalokba, majd a kormány által kijelölt hivatalba a 177/2008. 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 168 
 
 

   

(VII. 1.) Korm. rendelet alapján. Ezen kormányrendeletet helyezett hatályon kívül az Alkotmánybíróság 131/2008. (XI. 3.) számú 
határozatával. Jelenleg mulasztásos állapotot tart fenn a parlament az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének tekintetében.  
A képviselő-testület rendeleteit évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell 
ellátni. 

A rendeletalkotás folyamata, 1. ábra
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A rendeletalkotás folyamata, 2. ábra
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A fentebb vázolt előterjesztési és rendeletalkotási folyamatot Monor Város Önkormányzatára ültetve, az SZMSZ-ben lefektetettek 
alapján készítünk leírást a helyi előterjesztési és rendeletalkotási folyamatról. 
A Monori Polgármesteri Hivatalnak feladata a képviselő-testület üléseit előkészíteni, a hozott határozatok végrehajtásában segítséget 
nyújtani, az egyes irodák ügykörét érintő előterjesztéseket elkészíteni. A Polgármesteri Hivatal továbbá köteles a képviselő-testület 
bizottságai működésével összefüggésben kikérni az illetékes bizottság véleményét a testületi előterjesztésekkel kapcsolatban. Az 
illetékes önkormányzati iroda előkészíti a felelősségi körébe tartozó feladatokkal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket. 
A Hivatalban a Jegyzői Iroda gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő anyagok, előterjesztések előkészítéséről. A képviselő-testület 
éves tervében rögzíti az előterjesztések elkészítésének határidejét. 
A képviselő-testület és annak bizottságai részére készített előterjesztéseket, valamint azok végrehajtásáról szóló jelentéseket az 
irodavezetők és a jegyző írhatják alá. 
A képviselő-testület a tárgyalásra benyújtott írásos előterjesztések tartalmi és formai követelményeit az SZMSZ határozza meg. 
Az előterjesztés tartalmazza a tárgy pontos meghatározását, a meghozandó döntés indokainak bemutatását, az előkészítésben 
résztvevők megnevezését, a határozati javaslatot, amely tartalmazza az egyértelműen megfogalmazott rendelkező részt, az alternatív 
döntésre előterjesztett szakértői javaslatokat, a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését a határidők megjelölésével. 
A meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülés előtt 5 nappal kell eljuttatni a képviselőkhöz és a meghívottakhoz. A polgármester 
minden egyes előterjesztés felett vitát nyit. Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai és tanácskozási joggal meghívottak kérdést 
intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni. A bonyolultabb, több módosító indítvány előterjesztése, valamint a szóban tett 
javaslatról hozott döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére a polgármester az ülést szünet elrendelésével felfüggesztheti. A 
polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy 
előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról döntsön a 
testület. A képviselő-testület üléseit jegyzőkönyv rögzíti, amely tartalmazza a törvényben foglaltakon túl mellékletként a meghívót, az 
írásos előterjesztéseket és a jelenléti ívet. 
A bizottsági üléseket az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és – ha készül – az előterjesztést az ülést megelőző 
legalább 5 nappal kézhez kapják. 
A jegyző előkészíti a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében. 
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A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, 
vagy annak végrehajtására rendeletet alkot, alkothat. Rendelet alkotását a polgármester, képviselő, helyi társadalmi szervezetvezető 
testülete és a jegyző kezdeményezheti. A kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani, aki a hivatal és az illetékes bizottság 
bevonásával a tervezetet a testületnek benyújtja. 
Az előkészítés során a rendelettervezetet összhangba kell hozni a rendelet tárgyához kapcsolódó jogszabályokkal és azok keretein 
belül figyelembe kell venni a helyi érdekeket és szokásokat. A rendeletek kötelező szabályaihoz a testület jogkövetkezmények 
kapcsolását is előírhatja - szankció alkalmazása, jog megvonása. 
A rendelet elfogadását követően azt a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A rendeletek kihirdetésének a rendelet Monori 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezésének napját kell tekinteni abban az esetben, ha a rendelet másként nem 
rendelkezik. 
A jegyző gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, hatályosságának szükség szerinti vizsgálatáról, egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 

IV.2 Rendeletalkotási szabályzatok auditja 

Az audit során feltárt hiányosságok összefoglalása 

 A csak formainak tűnő helytelen fogalmazás tartalmilag is hibás rendelkezés rögzítését eredményezi.  
 A rendeletek nem jelölik meg azt a jogforrást, amelyben a felhatalmazás található. 
 A rendeletek szerkezeti tagolása elmarad, a rendelkezések összefolynak, nincs meg bennük a kellő belső logikai-szerkezeti 

rend.  
 A rendelet megnevezésének, címének a használata pontatlan, nincs összhangban a felhatalmazást tartalmazó központi 

normával. 
 Nem a „záró rendelkezések” szólnak a hatálybalépésről, hanem az el van rejtve a helyi jogszabály szövegében. 
 Nem történik intézményes gondoskodás a helyi rendeletek nyilvántartásáról. 
 Nem ritkán a helyi rendeletben ott is megjelölik arab számmal a bekezdést, ahol a szakasz után mindössze egyetlen 

rendelkezés található. 
 A precízségre törekvés ürügyével telezsúfolják a helyi jogszabályt (felesleges) idegen szavakkal, megfelelőjével is 

helyettesíthető szakkifejezésekkel vagy pedig a „rugalmas” jogalkalmazás érdekében határozatlan (jogi) fogalmakkal. 
 A szövegezéssel összefüggő hiba, ha a rendeletben szereplő szavakat az általánostól teljesen eltérő értelemben használják, 

vagy a szakszavak esetében eltérnek azok általános tartalmától. 
 Ténylegesen nincs, vagy alig van tárgya a helyi önkormányzati rendeletnek.  
 A sablonok befogadására utaló erős hajlam. A helyi jogalkotástól idegen társadalmi viszonyokat rendező önkormányzati 

rendeletek.  
 Az egymáshoz közeleső társadalmi viszonyokat külön-külön szabályozzák. 
 A központi jogszabály (törvény) rendelkezései összevegyülnek a helyi joggal, a központi jogszabályt pontatlanul idézik. 
 Az előkészítők kritika nélkül átveszik más települések rendeleteit.  
 Nem érzékelhető a különbség az önkormányzati rendelet és a képviselő-testület határozata között.  
 A képviselő-testületek általánosságban sem gondoskodnak rendeleteik végrehajtása feltételeinek megteremtéséről.  
 Az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai sommásak, a szabálysértési tényállást túlságosan általánosan 

fogalmazzák meg.  
 Az önkormányzati rendeletet nem a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan és közérthetően szövegezték meg. 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 171 
 
 

   

 A kihirdetés módjáról nem rendelkezik az önkormányzati rendelet, vagy elavult kihirdetési szabályok vannak hatályban. 

IV.3 Rendeletalkotási folyamat sztenderdzilálása, fejlesztési javaslatok átvezetése a hatályos szabályzatba 

Monor város rendeletalkotási folyamatának fejlesztése 

Monor Város rendeletalkotási folyamata az átlagosnál jobban behatárolt, általában tartalmazza az elvárt információkat, kitér 
a különböző hivatali dolgozók feladataira is. Néhány dolgot azért még célszerű lefektetni az okiratban.   

Kiegészítési, változtatási javaslataink: 

 A rendeletalkotás lehetséges kezdeményezőinek feltüntetése 

 a képviselő-testület által megbízható, a rendeletalkotás előkészítésében részt vevő felek meghatározása, és az 
esetleges külső szakértők bevonásának módja 

 A rendeletek beadási, véleményezési, jóváhagyási, hatálybalépési, és a későbbi esetleges módosítási módjának 
lefektetése 

Ezeknek megfelelően Monor Város Önkormányzatának kiegészített rendeletalkotási szabályzata a következőképp néz ki: 

19. Javaslat: Módosított rendeletalkotási szabályzat 

38. § 

Az önkormányzat rendelete 

(1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény 
felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 

(Ötv. 16.§ (1) bekezdés). 

(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: 

a) a képviselő-testület bizottsága 
b) képviselők 
c) polgármester, alpolgármesterek, jegyző 
d) kisebbségi önkormányzat testülete. 

 

(3) A rendeletek jelölése: Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete… (sorszám, évenként 1-től kezdődően növekvő 
sorrendben) / (év hó, nap, a kihirdetés napja) számú rendelete, (a tárgy közérthető és pontos meghatározásával). (pl.: 
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (IV. 25.) számú rendelete a szociális igazgatás helyi 
szabályairól). 
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(1) A rendelet-alkotására irányuló javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani, aki gondoskodik a javaslatnak a 
képviselőkhöz, bizottságokhoz és az általa meghatározott érdekeltekhez történő eljuttatásáról. 

(2) A képviselő-testület által megbízható az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, az ideiglenes 
bizottság és külső szakértő is. Szakértő bevonására a jegyző tesz javaslatot. Csak a szakbizottság (szakbizottságok) 
véleményezése után terjeszthető a tervezet a képviselő-testület ülésére.  

(3) A rendelet-tervezetet a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájához kell benyújtani. 

(4) Rendelet-tervezetet a tárgya szerint illetékes bizottság, illetve a tanácsnokok cél- és szakszerűségi szempontból, a Jogi, 
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság valamennyi tervezetet törvényességi és jogharmonizációs szempontból véleményezi. 

(5) Az előterjesztő a tervezetet indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti. 

(6) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg, melyet a polgármester és a jegyző ír alá. 

(7) A rendeleti javaslatot a benyújtástól számított legkésőbb 60 napon belül a képviselő-testület ülésének napirendjére tűzi. 

(8) Az előterjesztő a rendeleti javaslatot, a módosító javaslatot előterjesztő pedig a módosító indítványt a képviselő-testület 
ülésén, a vita lezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. 

40. § 

Szavazás a rendeletről 

(1) A képviselő-testület a szavazás során először a módosító javaslatokról, majd a rendeleti javaslat egészéről dönt. 

(2) Ha a rendelet-tervezet ugyanazon részéhez több módosító javaslatot is benyújtottak, akkor a szavazás során a 
módosító indítványok benyújtásának sorrendjében kell azokról szavazni. 

 

41. § 

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 

(1) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről és hatályosulásáról, szükség szerinti 
felülvizsgálatáról és a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről a jegyző gondoskodik. (Ötv. 16.§ (3) bekezdése) 

(2)6 Az önkormányzat rendeletét a város honlapján, a Strázsa című önkormányzati újságban vagy a Polgármesteri Hivatal 
külön erre a célra rendszeresített hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel lehet kihirdetni. A kihirdetés a rendelet teljes 
szövegének a nyilvános közzétételét jelenti. A rendelet csak egyfajta módon hirdethető ki (hivatalos kihirdetés.) A 
rendeletnek tartalmaznia kell a hivatalos kihirdetés módjára vonatkozó kifejezett rendelkezést. Ennek hiányában a hivatalos 
kihirdetés a város honlapján történik. A hivatalos kihirdetés mellett a többi kihirdetési formában is közzé  
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lehet tenni a rendeletet, de ilyen esetben egyértelműen utalni kell arra, hogy a hivatalos kihirdetés mikor és melyik módon 
történt. 

(3)7 Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja:  

a.) a honlapon való közzététel napja, amit a közzététel honlapi oldalán fel kell tüntetni, vagy 

b.) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja, amit a kifüggesztett rendeleti példányon fel kell 
tüntetni, vagy a Strázsa című önkormányzati lap megjelenésének a napja. 

(4)8 Az önkormányzat rendeleteiről a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája számítógépes nyilvántartást vezet. 

(5) A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész állapotban vezetni. 

(6)9 A Az önkormányzati rendeletek egy példányát a képviselőknek, a bizottságok nem képviselő tagjainak meg kell küldeni. 
A rendeleteket a Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban és (a mindenkori időpontnak megfelelő hatályossági 
állapotban) a város honlapján teljes terjedelemben hozzáférhetővé kell tenni. 

(7)10, 11 Az önkormányzati rendeletek módosításának hatályon kívül helyezésének átvezetéséről a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Irodája gondoskodik. 

(8) Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának ellenőrzését a képviselő-testület bizottsága hatáskörébe utalhatja. 

(9) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek a polgármester vagy a jegyző indítványára tájékoztatást 
adnak a végrehajtás helyzetéről és a végrehajtás fontosabb tapasztalatairól. 

20. Javaslat: Egyéb a szabályzaton kívüli fejlesztési lehetőségek 

Monor Város Önkormányzat számára a következő feladatok elvégzését tartjuk fontosnak a szóban forgó témakörben: 

 Javasoljuk, hogy a településen tevékenykedő civil szervezetek is kerüljenek bevonásra az önkormányzati 
rendelettervezetek előkészítésébe, annak véleményezése és módosítására tehető javaslatok formájában. 
Javasoljuk, kerüljenek kidolgozásra levelezőlisták, amelyeken a monori civil szervezetek rendszeresen 
értesíthetőek az előkészítés alatt álló előterjesztésekről, ezáltal a civil szervezetek bevonhatóak a döntésekbe már 
az előkészítési szakaszban. 

 Szükséges lenne a rendelettervezeteket a honlapon is közzé tenni, ez több szempontból is előnyös lehet. Az 
internet az egyik legolcsóbb és leggyorsabb formája a rendelettervezeteknek a lakossággal való 
megismertetésének szempontjából, ráadásul bárhol elérhető. Javasoljuk a honlapon fórum rendszer kialakítását 
annak érdekében, hogy a lakosság is véleményt mondhasson róluk. 

 A rendeletek előkészítéséhez szoftveres támogatás is elérhető, ennek alkalmazását megfontolásra javasoljuk. 
 Javasoljuk, hogy az előterjesztések előkészítése ügyintézői szintről induljon mindig, akinek az elkészített anyagát 

véleményezi és véglegesíti az irodavezető, valamint annak megfelelősége esetén továbbítja a szakbizottságért 
felelős egység felé. Az előterjesztések első verziójának elkészítése fejlődési, tanulási alkalom az ügyintézőnek, 
amellett ez a gyakorlat értékes vezetői munkaidőt szabadít fel, ami nagyobb hozzáadott értékű feladatok 
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elvégzését teszi lehetővé a vezetők számára. Érdemes elgondolkodni egy jogi referensi feladatkör kialakításán is, 
aki az előterjesztések formai követelményeit ellenőrzi, valamint a hivatal egyéb jogi ügyeit intézi. 

ügyintéző irodavezető Leendő jogi 
referens jegyző

 

21. Javaslat a rendeletalkotás-előkészítési rendszeralternatívák bemutatására 

A rendeletek megalkotása során lehetőség van a városban működő vállalkozások, civil szervezek és a lakosság bevonására. A 
következőkben szeretnénk iránymutatást adni, hogy az egyes területekhez tartozó rendeleteket hogyan lehet a leghatékonyabban 
véleményeztetni az érintettekkel.  

 Szociális feladatkört érintő rendeletek:  

Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− Hatósági Iroda vezetője; 

− A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke; 

− A szociális kerekasztal egy delegált tagja; 

− A szociális intézmények vezetői; 

− Civil szervezetek képviselői. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalja, majd elfogadja. Ezek után 
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jogilag véleményezi, amennyiben valamelyik pontja a költségvetést érinti, a Pénzügyi Bizottság 
is véleményezi. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített helyre, ahol a vállalatok és a lakosság véleményezhetik. 
Majd egy bizonyos idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene a képviselő testület. A rendszer sikerességét a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság éves felülvizsgálatával lehet mérni.  

 Környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletek: 

Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke; 

− A Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda Vezetője; 

− A helyi környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek vezetője; 

− Érintett vállalkozások képviselői; 

− Civil szervezetek képviselői. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalja és elfogadja. 
Ezek után az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jogilag véleményezi. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített 
helyre, ahol a vállalatok és a lakosság véleményezhetik. Majd egy bizonyos idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene 
a képviselő testület. A rendszer sikerességét a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság éves felülvizsgálatával lehet mérni.  

 Egészségüggyel kapcsolatos rendeletek: 
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Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke; 

− A hivatal részéről ezzel kapcsolatos személy; 

− Az alap ellátásban részt vevő orvosok, vagy képviselőjük; 

− Az egészségügyi intézmények vezetői. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalja és elfogadja. Ezek után az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jogilag véleményezné, amennyiben valamelyik pontja a költségvetést érinti, a Pénzügyi Bizottság 
is véleményezné. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített helyre, ahol a vállalatok és a lakosság véleményezhetik. 
Majd egy bizonyos idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene a képviselő testület. A rendszer sikerességét a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság éves felülvizsgálatával lehet mérni.  

 A településrendezési tervvel kapcsolatos rendeletek: 

Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke; 

− A Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda Vezetője; 

− Civil szervezetek képviselői; 

− Vállalkozások képviselői; 

− Az iparkamara képviselői; 

− A mezőgazdasági vállalkozók és képviselőik; 

− Állattartó telepek tulajdonosai. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalja és elfogadja. 
Ezek után az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jogilag véleményezné, amennyiben valamelyik pontja a költségvetést érinti, a 
Pénzügyi Bizottság is véleményezné. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített helyre és a lakosság 
véleményezheti. Mivel ez mindenkit érint, megtekintésére és véleményezésére az egész lakosság figyelmét fel kell hívni. A 
véleményezésre itt több időt kell adni.  Majd egy bizonyos idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene a képviselő 
testület. A rendszer sikerességét a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozó bizottság éves 
felülvizsgálatával lehet mérni.  

 Oktatással és sport ügyekkel kapcsolatos rendeletek:  

Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− A Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke; 

− A Sport és Egyesületi Bizottság elnöke; 

− A Polgármesteri Hivatal oktatási referense; 

− Az oktatási intézmények vezetői; 

− A településen oktatási intézményt fenntartók képviselője; 

− A szakiskolák gyakorlati oktatásában részt vevő vállalkozók; 
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− A szülői munkaközösségek képviselői; 

− A diák önkormányzat képviselői; 

− A Sport egyesületek képviselői. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet a Közművelődési és Oktatási Bizottság, illetve a Sport és Egyesületi Bizottság 
megtárgyalja és elfogadja. Ezek után az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jogilag véleményezi, amennyiben valamelyik pontja a 
költségvetést érinti, akkor a Pénzügyi Bizottság is véleményezi. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített helyre, 
ahol a vállalatok és a lakosság véleményezhetik. Majd egy bizonyos idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene a 
képviselő testület. A rendszer sikerességét a Közművelődési és Oktatási Bizottság, illetve a Sport és Egyesületi Bizottság éves 
felülvizsgálatával lehet mérni.  

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos rendeletek: 

Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke; 

− Hatósági Iroda vezetője; 

− A gyermekjóléti szolgálat vezetője; 

− Az iskolák igazgatói; 

− Az óvodák vezetői; 

− Bölcsődék vezetői; 

− A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézmények vezetői. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalja és elfogadja. Ezek után az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezi, amennyiben valamelyik pontja a költségvetést érinti, a Pénzügyi Bizottság is 
véleményezi. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített helyre ahol a lakosság véleményezheti. Majd egy bizonyos 
idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene a képviselő testület. A rendszer sikerességét a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság éves felülvizsgálatával lehet mérni.  

 A helyi adókkal kapcsolatos rendeletek: 

Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− A Pénzügyi Bizottság elnöke; 

− Pénzügyi Iroda vezetője; 

− A helyi vállalkozók érdekképviseleti szerveinek megbízott képviselői; 

− A három legtöbb iparűzési adót fizető gazdasági társaság vezetője. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet Pénzügyi Bizottság megtárgyalja és elfogadja. Ezek után az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság jogilag véleményezi. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített helyre ahol a vállalkozások 
és a lakosság véleményezheti. Majd egy bizonyos idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene a képviselő testület. A 
rendszer sikerességét az Pénzügyi Bizottság éves felülvizsgálatával lehet mérni. Ez véleményünk szerint javítana az adó fizetési 
morálon, mert a vállalkozó itt megérhetné, hogy mire költik a pénzét, illetve érezné, hogy nem csak a pénze fontos, hanem ő maga is. 
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 Lakások és helyiségek bérletével kapcsolatos rendeletek: 

Javasoljuk egy ad- hoc bizottság felállítását, melyben az alábbi személyek vennének részt: 

− A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke; 

− Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda Vezetője; 

− A társasházak képviselői. 

Az általuk megalkotott és elfogadott rendelet tervezetet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalja és elfogadja. Ezek után az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jogilag véleményezi, amennyiben valamelyik pontja a költségvetést érinti, a Pénzügyi Bizottság is 
véleményezi. A rendelet tervezetet fel kell tenni a honlapra egy elkülönített helyre ahol a vállalatok és a lakosság véleményezhetik. 
Majd egy bizonyos idő után az összes vélemény figyelembe vételével döntene a képviselő testület. A rendszer sikerességét a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság éves felülvizsgálatával lehet mérni. 
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V Irodalomjegyzék 
 A II.5. fejezethez felhasznált irodalom: Rechnitzer János (Szerk.): Település és fejlesztés - A közszolgáltatások 

hatékonyságának növelése a településfejlesztésben 8. fejezet – Németh Iván: A településfejlesztés menedzsmentje 
Budapest, 2007 – p.115-128. 

 A II.8. fejezet alapvetően Gáspár Mátyás: A korszerű ügyfélszolgálati rendszerek szervezése és működése - Budapest, 
2008. Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében szerkesztett könyvére épül. 

 Gergó András: Egy községi önkormányzat az e-közigazgatás tükrében – p.18. www.-kszk.-gov.-hu 
 Magyar Virtuális Enciklopédia - http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/callcenter.htm - © 2003–2009 MTA 

http://www.kszk.gov.hu/
http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/callcenter.htm
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VI Mellékletek 

VI.1 számú melléklet - Intézményi jelentés (sablon) 

 

Jelentési fejléc 

Intézmény neve:  

Kitöltési felelős neve:  

Tárgy időszak:  

 
 

Pénzügyi modul 

A következő hónap tervezett bevételei 

 Számla jogcíme Számla összege Számla várható dátuma 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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A következő hónap tervezett kiadásai 

 Számla jogcíme Számla összege Számla várható dátuma 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Határozat végrehajtási státusz követési modul 

Határozat I. 

Határozat címe:  

Határozat azonosítója (száma):  

Végrehajtás 
határideje: 

 
 

Státusz leírása:  

Kezelendő 
kockázatok: 

 

 

 

 

 

 



Működésfejlesztési és intézményi kapcsolattartási javaslatok Monor város számára 182 
 
 

   

Előterjesztési/határozatkészítési igény modul 

Intézményi igény I. 

Előterjesztési, illetve 
pályázatkészítési 
igény leírása: 

 

Határidő:  

 

A következő jelentés időpontja 

Dátum:  

 

 

 

 

Kelt:  

  

    

  Pénzügyi irodavezető aláírása 

 

VI.2 számú melléklet - Intézményi jelentés (sablon) 
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Jelentési fejléc 

Intézmény neve:  

Tárgy időszak:  

a.  

Teljesített kifizetések listája 

 Számla jogcíme Számla összege Dátum (beérkezés, teljesítés) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

A következő jelentés időpontja 

Dátum:  

 

Kelt:  

  

    

  Pénzügyi irodavezető aláírása 
 

VI.3 Munkaköri leírás sablon 

Javasoljuk, az alábbi szerkezet alkalmazását a munkaköri leírások kialakítása során. 

A munkakör betöltője:   Munkahelye: 

Név:   Monor Város Polgármesteri Hivatala 

Személyi adatok:   Cím: 
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    Telefon:  

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
NÉV 

(Munkakör) részére 

 

Általános információk 
Munkakör megnevezése 

FEOR szám 

Munkakör célja, funkciója 

A munkakör helye a szervezeten belül 

 A munkahely megnevezése:  

 A szervezeti egység megnevezése: 

 A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

 A munkakör szakmai irányítója:  

 

 A munkakörnek közvetlenül alárendelt munkakörök:  

 

 Helyettesítési rendje: 

- munkatársak megnevezése, akik helyettesítésére köteles a Munkavállaló 

- munkatárs neve, aki a Munkavállalót távollétében helyettesíteni köteles 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 

A munkakör betöltési követelményei 
Iskolai végzettség 

A munkakör betöltésének egyéb feltételei 

A munkakör körülményei 
Munkaidő 

A munkakör tartalma 
A munkakör feladatai 

 Vezetési, irányítási, koordinációs feladatok: 
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 Szakmai feladatok: 

- Általános szakmai feladatok: 

- Részletes szakmai feladatok: 

Jogkörök 

Felelősségi kör 

Záradék 

A munkaköri leírás hatálybalépésének időpontja: év.hó.nap 

A munkaköri leírást egy példányban a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 

Kelt.: év.hó.nap 

 

………………………………………..  ……………………………………….: 

(Név)  (Név) 

(Titulus)  (Titulus) 

Átadó  Átvevő 

Példányok: 

 1. pld. munkáltató 

 2. pld. munkavállaló személyi anyag 

 3. pld. irattár 
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VI.4 Munkafolyamatok sztenderdizálása 
 

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 
 
 

1.  ELJÁRÁS CÉLJA 

Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal által használt külső és belső készítésű dokumentumok (szabályzások) 
kezelésének rögzítése. Jelen szabályozás meghatározza a készítés, jóváhagyás, kiadás, nyilvántartás, elosztás, 
felülvizsgálat, módosítás, visszavonás folyamatát, előírva a felelősségeket és a nyilvántartási kötelezettségeket.  
 

2.  ELJÁRÁS LEÍRÁSA 

2.1  A Polgármesteri Hivatal tevékenységét szabályozó dokumentumok 

• törvények 
• rendeletek 
• önkormányzati rendeletek, 
• SZMSZ (önkormányzati rendelettel megalkotva) 
• Munkaköri leírások 
• Egyéb szabályzatok  
• Polgármesteri utasítás/intézkedések 
• Jegyzői utasítások/intézkedések 

 
2.2  Belső készítésű dokumentumok készítése, jóváhagyása 

A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó, új dokumentumok készítését a képviselő-testület, a polgármester 
és a jegyző rendelheti el, illetve a Polgármesteri Hivatal bármely munkatársa kezdeményezheti az irodavezetőkön 
keresztül. Kezdeményezés esetén a javaslatot a jegyző véleményezi, megállapítja a szabályozás tényleges 
szükségességét és döntéséről tájékoztatja a javaslattevőt.  
 
Elfogadás esetén, illetve elrendelés után a jegyző az adott témában illetékes munkatársat bízza meg a 
dokumentum kidolgozásával. Az elkészített dokumentumot a jegyzőnek adja, aki - szükség esetén - 
véleményezteti az irodavezetőkkel.  
Az elkészült dokumentumok jóváhagyói:  

• SZMSZ:         képviselő-testület 
• Ügyrend:         képviselő-testület 
• Munkaköri leírások:       jegyző  
• Szabályzatok:        jegyző  
• Polgármesteri utasítás/intézkedés:      polgármester 
• Jegyzői utasítás/intézkedés:       jegyző 

 
2.3  Belső készítésű dokumentumok kiadása, nyilvántartása 

Az új dokumentumok aláírt példánya - a hiteles példány – a Jegyzői Iroda munkatársához kerül. 
A Jegyzői Iroda kijelölt munkatársa az elkészült dokumentumokról fajtánként - önkormányzati rendeletek, 
határozatok, polgármesteri intézkedések, jegyzői utasítások/intézkedések, szabályzatok - összesítő nyilvántartást 
vezet. 
 
A hiteles példány alapján a Jegyzői Iroda kijelölt munkatársa felteszi a dokumentumot a számítógépes hálózatra. 
Ez a file a dokumentum törzs példánya, amely számítógépes hálózati rendszerben a Polgármesteri Hivatal minden 
munkatársa számára hozzáférhető. A hozzáférés (olvasási lehetőség) egyben az adott dokumentum automatikus 
elosztását is jelenti. Ez alól kivétel a határozatok, melyek másolatát egyedi elosztás alapján kapják meg az egyes 
irodák. 
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2.4  Belső készítésű dokumentumok módosítása 

Meglévő dokumentumok módosítását a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző rendelheti el, illetve a 
Polgármesteri Hivatal bármely munkatársa kezdeményezheti az irodavezetőkön keresztül. Kezdeményezés esetén 
a javaslatot a jegyző véleményezi, megállapítja a módosítás tényleges szükségességét, és döntéséről tájékoztatja 
a javaslattevőt.  
 
Elfogadás esetén, illetve elrendelés után a jegyző az eredeti változat készítőjét (készítőit) - bízza meg a 
szabályozás módosításával. Az elkészített módosítást a jegyzőnek adja, aki - szükség esetén - véleményezteti a 
irodavezetőkkel. A módosított dokumentumokat azok hagyják jóvá, akik az eredetit is jóváhagyták. Módosítás 
esetén a dokumentumok új változatban, teljes terjedelemben kicserélésre kerülnek. 
 
A módosított dokumentumok kiadása ezek után megegyezik az előző szakaszban leírtakkal. A módosított 
dokumentumok - mint új törzs példányok - megjelennek a számítógépes hálózaton, és ezzel párhuzamosan a 
jegyző a vezetői értekezleten tájékoztatja az irodavezetőket a változásról.  
 
A módosítás után a korábbi változatú dokumentumok hiteles példányait a Jegyzői Iroda kijelölt munkatársa őrzi 
meg az "Iratkezelési Szabályzat"-ban meghatározott ideig. 
 

2.5  Belső készítésű dokumentumok felülvizsgálata 

A jegyző 2 évenként, illetve szükség esetén kezdeményezi, illetve elrendeli a szabályzatok, 
utasítások/intézkedések felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot az adott dokumentum kidolgozója végzi, melynek 
megtörténtét a jegyző aláírásával igazolja a dokumentum hiteles példányán. 

2.6  Külső készítésű dokumentumok 

Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges közlönyöket az irodavezetők rendelik meg a Jegyzői Irodán 
keresztül. A közlönyöket a Jegyzői Irodában tartják nyilván és itt minden munkatárs számára hozzáférhetőek a 
törvények, rendeletek. 

A törvények, rendeletek a közlönyökön kívül - melyeket elsődleges forrásnak kell tekinteni - a számítógépes 
hálózaton (on-line, CD jogtár) is rendelkezésre áll és mindenki számára hozzáférhető. A CD jogtár frissítése az 
aktuális változatnak a hálózatra való feltétele az informatikai vezető felelőssége. 

2.7  Számítógépes adatok kezelése 

A számítógépes hálózaton lévő adatok, illetve dokumentumok kezelését, a számítógépes hálózat leírását, 
működtetését a "Informatikai Szabályzat" tartalmazza. 

3.  MELLÉKLETEK 
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK, OKTATÁS, KÉPZÉS 
 
 

1.  ELJÁRÁS CÉLJA 

Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal személyi állományára vonatkozó képesítési, képzettségi követelmények 
meghatározása, a képzési feladatok tervezésének, szervezésének és nyilvántartásának szabályozása. Jelen 
eljárás meghatározza a feladatok elvégzésének módját, a felelősségeket és a nyilvántartási kötelezettségeket. 

2.  ELJÁRÁS LEÍRÁSA 

2.1  Munkatársak felvétele 

A közszolgálati jogviszony létesítése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) alapján történik. 
A köztisztviselői álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) dönt.  

A jelentkezők kiválasztása a jegyző és az illetékes irodavezető személyes meghallgatása útján történik. A 
kiválasztást követően kerül sor a köztisztviselő kinevezésére.  

A jegyző utasítása alapján a Jegyzői Iroda munkatársa készíti elő a határozott vagy határozatlan időre szóló 
kinevezést.  

A Ktv. és annak végrehajtására kiadott közszolgálati nyilvántartásról szóló 233/2001. (XII.10.) Korm. r. és a 7/2002. 
(III.12.) BM. r. rendelkezései alapján elkészített helyi szabályzat rögzíti: 

• a személyi iratok kezelésének főbb adatvédelmi követelményeit, 
• a személyi iratok iktatását, 
• a személyi iratokba történő betekintés szabályait, 
• a személyi iratok kezelésének legfontosabb technikai szabályait, 
• a Ktv. hatálybalépése előtt keletkezett személyi iratok kezelésének szabályait, 
• a személyi anyag tartalmát, 
• a felelősségi viszonyok szabályait, 
• a számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályait. 

 

2.2  Munkakörhöz előírt követelmények 

A közszolgálati jogviszony létesítésének feltételeit a Ktv., valamint a köztisztviselők képesítéséről szóló 9/1995. 
(II.3.) Korm. r. szabályozza.  

A Jegyző, az illetékes irodavezető bevonásával további követelményeket is előírhat.  

2.3  Munkaköri leírás 

A polgármesteri Hivatal minden munkatársának a munkakörére vonatkozó követelményeit “Munkaköri leírás”-ban 
határozza meg az adott iroda vezetője és felvételkor ezt számára átadja. A munkaköri leírás egy példányát a 
Jegyzői Iroda munkatársa a személyi nyilvántartásban tárolja.  

A munkaköri leírásban rögzítésre kerül a munkatárs: 

• munkaköre, konkrét munkafeladata, 
• hatásköre, felelőssége,  
• beszámolási kötelezettsége. 
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A munkaköri leírások elkészíttetésért a jegyző, naprakész állapotáért az adott iroda vezetője a felelős. 

2.4  Minősítés, teljesítményértékelés 

Minősítés 

A köztisztviselői törvény előírásai alapján a köztisztviselőt előmeneteli pályáján - a nyugdíjkorhatár betöltését 
megelőző 5 év kivételével - legalább minden magasabb besorolási fokozatba sorolása előtt, minősítési lap 
alkalmazásával minősíteni kell.  

A minősítéseket az irodák vezetői készítik el, és a jegyző hagyja jóvá. 

Teljesítményértékelés 

A minősítés mellett a köztisztviselők teljesítményértékelését is folyamatosan készíteni kell. A köztisztviselőket 
munkaköri leírásra épülően kell értékelni az irodavezetőknek, melyben megfogalmazandó, hogy 

• az értékelt köztisztviselő által elvégzett feladatok közül melyek voltak a kiemelkedőek, és melyek voltak 
azok, amelyek teljesítése az elvárt minőségtől elmaradt 

• milyen erősségei és gyengéi vannak az értékeltnek 
• az értékelt köztisztviselővel szembeni elvárások megfogalmazása, ki kell jelölni az elkövetkezendő 

időszakban elérendő célokat, és az ahhoz vezető utat. 
A vezetői véleményt értékelő beszélgetésekkel kell a munkatárs tudomására hozni, így visszajelzést kap arról, 
illetve ezzel kapcsolatban ő is állást foglalhat. 

A minősítés, értékelés anyagait a személyi nyilvántartásban - a 233/2001 (XII.10.) Korm. rendelet szerinti rendben 
- a Jegyzői Iroda munkatársa vezeti. 

2.5  Oktatás, képzés 

A Ktv. alanyi jogot biztosít a köztisztviselőknek az előmenetelhez szükséges továbbképzéshez való részvételre, 
másrészt kimondja, hogy a köztisztviselő köteles minden olyan képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben 
részt venni, melyet számára munkáltatója előír. 

A köztisztviselők továbbképzésének rendszerességét és tervszerűségét 199/1998 (XII.4.) Korm. rendelet 
szabályozza. Ennek alapján a jegyző köteles elkészíttetni a helyi éves továbbképzési tervet.  

Kötelező továbbképzések 

• gyakornok képzés 
• alapvizsga 
• ügykezelői vizsga 
• szakvizsga 
• építésügyi, hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők továbbképzése 



 
 

   

Nem kötelező továbbképzések 

• szervezett közigazgatási tanfolyamok 
• egyetemi szintű képzés 
• főiskolai szintű képzésben 
• iskolarendszeren kívüli felsőfokú képzés 
• iskolarendszeren kívüli középfokú képzés 
• vezetőképzés 

Belső oktatások:  

• eseti szakmai oktatás, képzés 
• évente az integrált irányítási rendszerrel kapcsolatos képzés (tapasztalatok értékelése, változások, 

módosítások), minden területi egységnél 
• előírt rendszerességgel kötelező biztonságtechnikai oktatás a kijelölt munkakörökben, 

 

A belső szakmai képzés oktatási szempontjait, az oktatandó ismereteket a jegyző állítja össze. Az oktatásokat a 
jegyző vagy külső, felkért szakértők tartják meg.  

Külön szabályok vonatkoznak a biztonságos munkavégzéssel összefüggő munka és tűzvédelmi ismeretek 
elsajátítására. Ezen területek szabályozásának meglétéért, aktualizálásáért, valamint az oktatási és vizsgáztatási 
tevékenység lebonyolítását, nyilvántartását külső megbízott személy látja el. 

Az oktatásokhoz, képzésekhez az igényt, az éves terv elkészítéséhez szükséges konkrét információkat az 
irodavezetők adják meg minden év végén a Jegyzői Iroda munkatársnak. Ezek alapján elkészíti a következő év 
képzési, továbbképzési tervét, melyet a jegyző hagy jóvá. A nem tervezhető, "ad hoc", illetve speciális igényeket 
soron kívül jelzik az irodák vezetői a jegyzőnek, aki dönt annak teljesíthetőségéről. 

2.6  Oktatások, képzések nyilvántartása 

A külső oktatásokon, képzéseken részt vettek adatait, a megszerzett bizonyítványokat és az ebből adódó 
szakképzettségi változásokat a Jegyzői Iroda munkatársa tartja nyilván.  

A belső oktatások résztvevőiről jegyzőkönyvi nyilvántartás készül. Az oktatottak aláírásával ellátott jegyzőkönyvet 
a Jegyzői Iroda munkatársa tartja nyilván.  

2.7  Oktatások, képzések hatásosságának értékelése 

A megvalósult oktatások, képzések hatásosságát évenként az irodavezetők értékelik.  

Az írásos anyagot a következő évi képzési, továbbképzési terve előkészítéséhez küldik meg a Jegyzői Iroda 
munkatársnak, megfogalmazva igényeiket a minősítések és az értékelések során felmerült, esetleg szükséges 
oktatásról, továbbképzésről. 

3.   ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

 

1992. évi XXIII. tv.  a köztisztviselők jogállásáról 

9/1995. (II.3.) Korm. r.  a köztisztviselők képesítési előírásairól 

199/1998. (XII.4.) Korm. r.  a köztisztviselők továbbképzésének és a közigazgatási vezetőképzésről 

233/2001. (XII. 10.) Korm. r. a közszolgálati nyilvántartásról 

7/2002. (III. 12.) BM r.  a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről 



 
 

   

 



 
 

   

 
BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE 

 
 

1.  ELJÁRÁS CÉLJA 

Az eljárás célja a beszerzési tevékenység folyamat szabályozása. Jelen eljárás meghatározza a beszerzések 
folyamatát, a beszállítók minősítését, a beszerzett termékek, szolgáltatások ellenőrzését, előírva a felelősségeket 
és a feljegyzési kötelezettségeket. 

2.  ELJÁRÁS LEÍRÁSA 

 
2.1 Beszerzési folyamatok 

A közbeszerzésről szóló, 2003. évi CXXIX. tv. hatálya alá tartozó beszerzések 

A törvény hatálya alá tartoznak a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményeinek alábbi 
beszerzései: 

• árubeszerzés, 
• szolgáltatás megrendelése, 
• építési beruházás, 

a jogszabályban rögzített mindenkori értékhatárok mellett. 

Ezen beszerzések során alkalmazandó ajánlatkérési, minősítési, döntéshozatali, szerződéskötési folyamatokat, a 
felelősöket és a dokumentálás módját a törvény, valamint a helyi szabályzat rögzíti. 

A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések 

Az éves költségvetési törvényben előírt értékhatár alatti értékű, a közbeszerzés körébe nem tartozó áruk, építési 
beruházások és szolgáltatások beszerzésére, a Polgármesteri Hivatal eseti szerződéseket köt, illetve 
megrendeléseket készít. 
 

2.2 Beszállítók minősítése 

A Polgármesteri Hivatal a beszállítóit azon az alapon választja ki, hogy milyen mértékben képesek az előírt 
követelményeket – beleértve a minőségi és környezetvédelmi követelményeket – megvalósítani. 
 
A minősítést a minősítési módszerek közül azzal kell végezni, amely a beszerzés előtt a legalkalmasabb az 
előzetes információszerzésre. Ez lehet:  

• előzetes minőségügyi, környezetvédelmi kérdőív, amelyet a minőségügyi vezető és a környezetvédelmi 
felelős állít össze eseti jelleggel, 

• az adott szolgáltatás ellátására vonatkozó felkészültség, jogosultság igazolt ellenőrzése, 
• szakmai referenciák bekérése és vizsgálata, 
• szállítási feltételek, garanciák,  
• áruk megfelelőségi igazolásai, 
• közbeszerzési eljárás során a pályázó gazdasági, pénzügyi, műszaki (ezen belül minőségi) 

alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatának a Kbt. szerint elvégzett megfelelőségi vizsgálata, vagy egyéb 
más igazolható módszer. 

A minősítés alapján a beszállítókat 
• elfogadott beszállító ("A" kategória), 
• feltételesen elfogadott beszállító ("B" kategória), 
• nem elfogadott beszállító ("C" kategória) 

kategóriákba lehet sorolni. 
 
Közbeszerzési eljárás kapcsán a közbeszerzési folyamatban beérkező ajánlatok érvényességi és szakmai 



 
 

   

bírálatát követően a Pénzügyi Irodavezető a nyertesnek minősített ajánlatot tevő pályázót felveszi az "Elfogadott 
beszállítók listájá"-ra. 
Automatikusan felkerülnek a listára az Önkormányzat által alapított közhasznú társaságok. 
Korábbi beszállítóknál a Polgármesteri Hivatal figyelembe veszi a múltban tanúsított alkalmasságukat, 
felkészültségüket. Ha folyamatos teljesítésük megfelelő volt, akkor a beszállítók az Pénzügyi Irodavezető 
jegyzőkönyve alapján felkerülnek az "Elfogadott beszállítók listájá"-ra. 
Az "Elfogadott beszállítók listájá"-t a Pénzügyi Irodavezető kezeli (módosítja), másolati példányai az 
irodavezetőknél vannak. 
A beszállítók teljesítményéhez, illetve az általuk beszállított áruk vagy szolgáltatás minőségéhez kapcsolódó 
nemmegfelelőségről (késedelmes beszállítók, nem teljesítő beszállítók, nem megfelelő minőségben teljesítő 
beszállítók stb.) az irodavezetők írásban tájékoztatják Pénzügyi Irodavezető, aki elvégzi az "Elfogadott beszállítók 
listájá"-nak szükség szerinti korrigálását, a minősítések megváltoztatását. 
A Pénzügyi Irodavezető az irodavezetőkkel közösen a beszállítók alkalmasságát a beszerzett termékek vagy 
szolgáltatások megfelelőségének, a szállítási (rendelkezésre állási) határidők betartásának és a közvetlen 
felhasználók tapasztalatainak tekintetbe vételével évente rendszeresen felülvizsgálja és a vizsgálat eredményeit a 
jegyzőkönyvben rögzíti. 
A beszállítók minősítésétől függően, az alábbiak szerint kell eljárni: 

• elfogadott beszállítók korlátozás nélkül vehetők figyelembe a beszerzéseknél,  
• feltételesen elfogadott beszállítóknak a Pénzügyi Irodavezető megküldi a Polgármesteri Hivatal vele 

kapcsolatban támasztott (minőségjavítási) elvárásait és az arra adott válasza, illetve a megtett 
intézkedései alapján dönt a beszállító minősítési kategóriájának megváltoztatásáról a "Beszállítók listájá"-
n.  

• nem elfogadott beszállítók a beszerzési eljárásoknál nem vehetők figyelembe.  
Jelen szabályozás nem vonatkozik közszolgáltatókra (közművekre), illetve azokra kiskereskedelmi forgalmazókra 
akiknél a gondnokság a "napi" beszerzéseit végzi (irodaszer, tisztítószer, stb.) 

2.3 Beszerzési adatok 

A Polgármesteri Hivatal beszerzési ajánlatkéréseiben, illetve szerződéseiben, megrendeléseiben egyértelműen 
meghatározza a beszerzendő árukat, építési beruházást, szolgáltatást, rögzítve: 

• az áru, építési beruházás, szolgáltatás szabatos megnevezését,  
• a műszaki - minőségi jellemzőiket, illetve közbeszerzés esetén a Kbt. által meghatározott egyéb 

előírásokat,  
• a mennyiséget, árat, határidőt, szállítási feltételeket, 
• a minőségtanúsítás szükségessége esetén a minőségellenőrzési (tanúsítási) követelményt és annak 

módját,  
• szolgáltatások esetén - amennyiben ez szükséges - az adott tevékenységre való jogosultság igazolását.  

 
A beszerzési adatok meghatározásáért a beszerzést intéző iroda ügyintézője, ellenőrzéséért az iroda vezetője a 
felelős, akik ezt a megrendelésen/szerződésen szignójukkal igazolják.  
 

2.4 Beszerzési megrendelések, szerződéskötés 

A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással járó beszerzéseit az éves költségvetésében tervezi meg. A 
tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben megállapított eredeti előirányzatok törzsszám szerinti 
felosztását a Pénzügyi Iroda előterjesztése alapján a jegyző hagyja jóvá. 
A beszerzések lebonyolítása, illetve a szerződések, megrendelések elkészítését, illetve véleményezését a 
törzsszám szerinti felosztás témafelelőse végzi el. 
Az ajánlat elfogadása, a megrendelés vagy a szerződés véglegesítése és kiadása előtt a témafelelősnek meg kell 
győződnie arról, hogy a kiválasztott beszállító rajta van-e a "Elfogadott beszállítók listá"-ján. Amennyiben a 
beszállító nincs rajta a listán, akkor kezdeményezi a beszállító minősítését a Pénzügyi Irodavezető felé, aki a 2.2 
szakaszban leírtak szerint jár el. 
Megrendelés, illetve a szerződés kizárólag az "elfogadott" (A) minősítés esetén terjeszthető fel a további 
aláírásokra, véglegesítés céljából.  
A megrendeléseket, szerződéseket (a kötelezettségvállalást) a Pénzügyi Iroda tartja nyilván és annak teljesítését 
rögzíti az átvevő irodák által megküldött, a teljesítés tényét igazoló bizonylatok alapján. 
 

2.5 Beérkező termék, szolgáltatás ellenőrzése 



 
 

   

A törzsszám szerinti felosztás témafelelősei, illetve az általuk kijelölt munkatársak ellenőrzik a beszerzett áru, 
illetve a nyújtott szolgáltatás mennyiségét, megfelelőségét. Az ellenőrzés alapja a szerződésben, megrendelésben 
rögzítettek maradéktalan teljesítése. Az ellenőrzés igazolása a témafelelős feladata a (szállítólevél, számla, 
átvételi elismervény, teljesítés igazolás aláírása stb.). Az igazolásokat ezek után eljuttatja a Pénzügyi Irodára ahol 
a pénzügyi teljesítés történik. 

2.6 Reklamáció 

Amennyiben a beszállított áru, építési beruházás, illetve nyújtott szolgáltatások teljesítése nem megfelelő, ennek 
tényét a témafelelős az átvételi igazolásokon vagy ahhoz csatolt feljegyzésen rögzíti. A feladata a 
felhasználhatóság eldöntése, illetve a szükséges intézkedések kezdeményezése (reklamációs eljárás 
megindítása, szankcionálás, megbízás visszavonás, stb.) 
A reklamáció intézésében szükség szerint bevonja a Hivatal egyéb irodáit. Nyilvántartja a reklamációs folyamat 
során keletkezett levelezést, majd annak befejezésekor a reklamáció tényéről, eredményéről írásban tájékoztatja a 
Pénzügyi Irodavezetőt is, aki összesítő nyilvántartást vezet a reklamációkról és ezek adatait figyelembe veszi a 
beszállítók éves értékelésénél. 
 

3.  MELLÉKLETEK 

 

Beszállítók minősítési lapja 

Elfogadott beszállítók listája 
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ADÓFOLYAMATOK 
 
 

1.  ELJÁRÁS CÉLJA 

Az eljárás célja az adófolyamatok szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a helyi adók és államigazgatási eljárási 
illetékkel kapcsolatban az adókivetés, az adóbehajtás, az adóellenőrzés, valamint az adóhatóság feladatkörébe 
utalt egyéb feladatok ellátásának folyamatait, rögzítve a végrehajtás jogszabályi hátterét, módját, a felelősségeket 
és a dokumentálási kötelezettségeket. 

2.  ELJÁRÁS LEÍRÁSA 

A beérkezett beadványok, hivatalból tett feljegyzések, társhatósági megkeresések szignálása, (felelős: irodavezető) 
iktatása (felelős: központi iktató) után kerül sor az adóhatóság hatáskörének és illetékességének megállapítására. 
Amennyiben a hatáskör és/vagy illetékesség hiányát állapítja meg, az iratokat haladéktalanul továbbítja. (felelős: 
irodavezető, ügyintéző) 

Hatáskör és illetékesség fennállása esetén az adóhatóság az eljárást lefolytatja és határozattal, vagy fizetési 
meghagyás kiadásával dönt, illetve a kért igazolást, hatósági bizonyítványt kiadja. (felelő: irodavezető, ügyintéző) 

2.1  Az adókivetés folyamata 

Az adóalanyok által készített adóbevallások beérkezése, iktatása után az ügyintéző megvizsgálja, hogy a bevallás 
a tartalmi, formai követelményeknek megfelel-e. Hibás, vagy hiányos bevallás esetén az ügyfelet hiánypótlásra 
szólítja fel. 

Amennyiben a bevallás a követelményeknek megfelel, az adóalany számítógépes nyilvántartásba vétele 
megtörténik (a törzsadattári nyilvántartás tartalmazza az adózó mutató számát, adóazonosító, vagy adószámát, 
nevét, címét). (felelős: ügyintéző) 

Ezután az ügyintéző megvizsgálja a mentesség feltételeit. Ha az adóalany mentességét állapítja meg, mentesítő 
határozatot hoz. Ha az adóalany adófizetésre kötelezett, a fizetendő adó összegéről az ügyintéző határozatot, 
vagy fizetési meghagyást hoz, melyet az irodavezető aláírása után az ügyfél részére megküld (felelős: irodavezető, 
ügyintéző) 

Az adókivetés során számítógépen történik a kivetési irat kitöltése az adóbevallás alapján. Kitöltés után az adó 
összege az adózó személyi adatgyűjtő lapján könyvelésre kerül. A rögzítés után azonnal megtörténik a határozat 
kinyomtatása az iratkezelőben előzőleg rögzített szöveggel. (felelős: ügyintéző) 

A határozatban előírt fizetési határidőtől függően az adókönyvelő vizsgálja az adófizetés beérkezését, mely a 
mutatószám vagy más azonosításra alkalmas adat beírásával történik. A befizetések feldolgozását az adókönyvelő 
elektronikus banki kapcsolat alapján végzi. A befizetések könyveléséről könyvelési napló készül. Ha a kivetett adó 
befizetésre kerül, az adó lekönyvelésével a folyamat lezárul. 



 

 

2.2  Az adóbehajtás folyamata 

A befizetési határidő elmulasztása esetén az adóbehajtó az irodavezető utasítására megindítja a behajtási eljárást. 
Ennek keretében lehetőség van akár egy adóalany már esedékes adótartozásának lekérdezésére, de általában 
különböző szűrőfeltételek alapján hátralékos lista készül, mely alapján fizetési felszólítás és befizetési csekk 
nyomtatható. 

A behajtási eljárás megindítását követően az adóalany méltányossági kérelmet nyújthat be. Az előadott indokok 
felülvizsgálata után a kért méltányosságot az irodavezető megadja és sor kerül a hátralék törlésére, mérséklésére, 
részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére. 

Kellő indokoltság hiánya esetén a kérelmet elutasítja. (felelős: irodavezető). Ebben az esetben a behajtási eljárást a 
behajtó folytatja. 

Az eljárás során a hátralék befizetésre kerül, az adókönyvelő a befizetést könyveli, és a folyamat lezárul. 

Amennyiben a fizetési felszólítást követően az adózó kötelezettségét nem teljesíti, munkabér vagy egyéb járandóság 
letiltására, bankszámlával rendelkező ügyfelek esetében a számlavezető pénzintézethez azonnali beszedési megbízás 
benyújtására kerül sor. 

Ha az adózónak nincs letiltható jövedelme, a tartozás nagyságától függően ingó - vagy ingatlan végrehajtásra kerülhet 
sor. (felelős: adóbehajtó) 

Amennyiben az adóalany lefoglalható vagyonnal nem rendelkezik, a tartozást az adóhatóság behajthatatlanság címén 
törli, melyről külön nyilvántartást vezet, és évente felülvizsgálja. 

2.3  Az adóellenőrzés folyamata 

Az adóellenőrzés kezdő lépése az adatgyűjtés, mely során az adóellenőr a saját adatállományt vizsgálja, illetve 
információt gyűjt a társhatóságoktól. 

Adóegyezőség esetén a folyamat lezárul, ellenkező esetben az irodavezető utasítására megindul az adóellenőrzés. 

Az ellenőrzés lefolytatása során az adóellenőr megállapítja az adókötelezettség teljesítésének elmulasztását, illetve az 
adóhiányt. A határozat meghozatalával az adóellenőrzés lezárul. (felelős: irodavezető, adóellenőr) 

A határozatban kitűzött határidő leteltével a beérkezett befizetés könyvelésre kerül. (2.1. szakasz) Amennyiben 
befizetést az adóalany nem eszközöl, a behajtási eljárás megindul. (2.2. szakasz) 

2.4  Az adóhatóság egyéb rendszeres és egyedi feladatai 

• az ügyfél kérésére adóigazolás kiállítása (felelős: ügyintéző) 
• költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekről igazolás kiállítása (felelős: ügyintéző) 
• hagyatéki eljárás lefolytatásához, bírósági végrehajtó általi megkeresésre, társhatóságok megkeresésére, ügyfél 

kérelmére adó- és értékbizonyítvány kiállítása (felelős: ügyintéző) 
• társhatóság megkeresésére környezettanulmány készítése (felelős: ügyintéző) 
• helyi adórendeletek előkészítése (felelős: irodavezető) 
• tárgyév I. félévben adófelhívások, csekkek készítése, kiküldése (felelős: ügyintéző) 
• tárgyév augusztusban számlaegyenleg közlő készítése, kiküldése azon adózók részére, akiknek tárgyévben 

adókötelezettségük keletkezett, vagy adószámláján hátralék, illetve túlfizetés mutatkozik (felelős: ügyintéző) 
 

2.5. Kiadmányozás 

Az I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott 
levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket kizárólag a jegyző kiadmányozza. 

 



 

 

Az Pénzügyi Iroda feladatkörébe tartozó minden más ügyben a kiadmányozás jogát átruházott hatáskörben az 
irodavezető látja el. 

3.  MELLÉKLETEK 

Alkalmazott jogszabályok 

Adókivetés folyamatábrája 

Adóbehajtás folyamatábrája 

Adóellenőrzés folyamatábrája 



 

 

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 
 

Anyagi jogszabályok 

1990. évi C. tv.  a helyi adókról 

1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról 

2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról 

2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről 

2002. évi 23. sz. önk. r.  az építményadóról 

2002. évi 24. sz. önk. r. a telekadóról 

2002. évi 25. sz. önk. r. az iparűzési adóról 

36/2004. (XII.20.) önk.r. a talajterhelési díjról 

41/2008 (XII.15) önk r. az idegenforgalmi adóról 

Eljárási jogszabályok 

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről 

1991. évi IL tv.  a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról 

1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről 

1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletéről 

1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 

1994. évi LIII. tv.  a bírósági végrehajtásról 

1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 

1997. évi LIV. tv.  a műemlékvédelemről 

1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről 

1999. évi LXXXIV. tv. a közúti közlekedési nyilvántartásról 

2000. évi C. tv.  a számvitelről 

2002. évi XLLIII. tv. az egyszerűsített vállalkozói adóról 

2003. évi LXXXIX.tv. a környezetterhelési díjról 

2003. évi XCII.tv.  az adózás rendjéről 

2004. évi CXL. tv. KET 

2005. évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 

2006. évi IV. tv.  a gazdasági társaságokról 



 

 

6/1958.(VII.4.) IM r. a hagyatéki eljárásról 

13/1991.(V.21.) PM r. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók nyilvántartásának kezeléséről 

7/2002 (VI. 29.) KöViM-BM-KöM e.r. a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és  
ellenőrzéséről 

217/1998.(XII.30.)Korm.r. az államháztartás működési rendjéről 

35/2000.(XI.30.) BM r. a Közúti Közlekedés igazgatási feladatairól, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról 

39/2002. (XII.28. GKM r. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

40/2002. (XII.28.) GKM r. a közúti járművek forgalomba helyezéséről 

180/2005. (IX.9.) Korm.r. a KET-ben személyes költségmentesség megállapításáról 
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