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I. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának felépítése, működése és döntési mechanizmusa
1.

A szervezet
1.1. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hat munkaszervezeti egységre
(továbbiakban: osztályok) tagozódik. Adó Osztály, Hatósági Osztály, Humánpolitikai Osztály, Pénzügyi
Osztály, Titkárság valamint a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály. Az osztályok –
kivéve a Titkárság) élén osztályvezetői besorolású irodavezetők állnak. A Titkárságot közvetlenül a
jegyző vezeti.
A homogén feladatot és hatáskört ellátó osztályok monolit egységet képeznek, míg a heterogén
feladatokat és hatásköröket ellátó osztályok szervezetileg és elhelyezésben is tagoltak. A tagozódás
jellemzően a klasszikus ágazati munkamegosztást követi, azonban ezt a kötöttséget oldja a jegyzői
hatósági hatáskörök, továbbá az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek ellátásának homogén
szervezeti keretei iránti igény. A munkaszervezetek ennek megfelelően részben ágazati, részben
funkcionális elvek szerint tagoltak.
1.1.1. A Hivatal belső szervezeti tagozódása:
1.1.1.1. Adó Osztály
1.1.1.2. Hatósági Osztály
1.1.1.2.1. Általános igazgatási iroda
1.1.1.2.2. Okmányiroda
1.1.1.2.3. Építéshatóság
1.1.1.3. Humánpolitikai Osztály
1.1.1.3.1. Szociális iroda
1.1.1.3.2. Intézményfelügyeleti iroda
1.1.1.3.3. Gyámhivatal
1.1.1.4. Pénzügyi Osztály
1.1.1.5. Titkárság (közvetlen polgármesteri és jegyzői irányítás alatt áll)
1.1.1.5.1. Tisztségviselői titkárság
1.1.1.5.2. Kirendeltség
1.1.1.6. Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
1.1.1.6.1. Városüzemeltetési iroda
1.1.1.6.2. Vagyonkezelői iroda
1.1.1.6.3. Projektmenedzseri iroda
1.1.1.6.4. Közterület felügyelet és mezei őrszolgálat
A Hivatal egységes munkaszervezet, mely a munkamegosztás elvéből következően belső (kétszintű)
munkaszervezetre tagolódik (1. számú ábra) A Hivatalt a polgármester irányításával a jegyző vezeti. A
jegyzőt az aljegyző, az aljegyző akadályoztatása esetén a Hatósági Osztály vezetője helyettesíti.
A jegyző utasításait, intézkedésit az osztályvezetők tolmácsolják a szervezeti egységek dolgozói felé.
Az egységes Hivatal jogelve és a munkajogi jogosítványok folytán a jegyző közvetlenül is utasíthatja az
belső szervezeti egységek köztisztviselőit. A jegyző és a polgármester munkáját közvetlenül a
tisztségviselői titkárság segíti. A polgármester azon köztisztviselők tekintetében, amelyek polgármesteri
hatásköröket látnak el, a hatáskörhöz kapcsolódó tevékenység végzésének módja és tartalma
tekintetében közvetlen irányítást lát el. A közvetlen irányítás nem helyettesíti a jegyző vezetői jogkörét.
(lásd szaggatott vonalú nyilakat)
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Köztisztviselők, fizikai dolgozók
1.

sz. ábra: A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése

1.2

A hivatal köztisztviselőinek elhelyezése
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői két épületegységben helyezkednek el. A Hivatal dolgozóinak
zöme a Városháza (Szabadság tér 1.) míg a Hivatal kirendeltségének dolgozói a Kirendeltség
épületében (Fő út 2.) helyezkednek el.
A 66 fő tisztségviselő, köztisztviselő, közalkalmazott és fizikai dolgozó 42 helyiségben helyezkednek
el. Osztályonkénti megoszlás: Titkárság 8 fő 8 helyiség, Városüzemeltetési Osztály 18 fő 6 helyiség,
Adó Osztály 6 fő 5 helyiség, Pénzügyi Osztály 8 fő 6 helyiség, Humánpolitikai Osztály 7 fő 7 helyiség,
Hatósági Osztály 17 fő 11 helyiség, Kirendeltség 2 fő 2 helyiség.
A tisztségviselők, osztályvezetők, valamint ügyfélfogadást nem végző, szeparált munkakörülményeket
igénylő speciális szakértői munkát végző alkalmazottak egy-egy helyiségben önállóan kerülnek
elhelyezésre. A funkcionálisan homogén tevékenységet, vagy ügyfélfogadást végző alkalmazottak
közösen használnak egy-egy irodahelyiséget. Pl. adó ügyfélfogadás, iktató iroda, könyvelői iroda,
építéshatóság, okmányiroda, mezőőrség stb.
Az épületek kora és szerkezete (több mint száz éves XIX. századi közigazgatási célú épületek –
Községházák) sajnos nem alkalmasak a korszerű iroda- és munkaszervezési elvek szerinti elhelyezésre.

1.3

A hivatal dolgozóinak képesítése
A hivatal köztisztviselőinek képesítése a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet előírásainak döntően megfelel, egyes köztisztviselők a szükséges képesítést jelenleg
szerzik meg.

1.4

A teljesítményértékelés rendszere
A teljesítményértékelés rendszere a hivatalban a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény és a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet rendelkezései alapján történik. A köztisztviselők teljesítményének értékelését az
osztályvezetők és a jegyző a Képviselő-testület által elfogadott éves teljesítmény követelmény előírás
alapján végzik.

1.5

Az ügyfélszolgálat(ok) működése
A központi ügyfélszolgálat a Hatósági Osztály keretein belül működik. Az ügyfélszolgálati teendőket
(ügyfelek tájékoztatása, telefonközpont kezelése, iratok postázásra előkészítése, tárgyalóterem
foglaltság nyilvántartása, hirdetőtábla karbantartása stb.) egy alkalmazott látja el. Külön (ablakos)
ügyfélszolgálat működik a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító Okmányirodában. Az okmányirodai
ügyfélfogadást és irányítást támogatja az internetes keresztüli időpont előjegyzési rendszer is.
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Döntési mechanizmusok
•

Az ügyviteli rendszer, a döntési mechanizmusok a hivatalban
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A hivatal tekintetében a kiadmányozás rendjét a jegyző, a polgármester és a hivatal hatáskörébe tartozó
ügyekről rendelkező jogszabályok, a hivatal szervezeti és működési szabályzata és eseti jegyzői
utasítások szabályozzák. Kiadmányozási jogkörrel alapesetben a hivatali munkamegosztással érintett
osztályvezetők rendelkeznek, azonban egyes hatásköröket a jegyző az ügyintézőkre is delegál.
Önkormányzati hatósági ügyekben a döntési mechanizmust a hatáskörről rendelkező jogszabályok, és
elsősorban az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) KT rendelet
szabályozza (átruházott hatáskörök). Önkormányzati hatósági jogkörben a döntést a hivatal készíti elő
és a képviselő-testület vagy átruházott, illetve eredeti hatáskörben a polgármester hozza meg.
•

Az informatikai háttér, belső kommunikáció a hivatalban
A hivatal informatikai hátterét egy közepesen korszerű rendszer (számítógépes hálózat, menedzselhető
irodatechnológiai és telekommunikációs eszközök együttese) alkotja.
A számítástechnikai rendszer helyi hálózatban működik. A hálózat csillag topológiájú 10 Mbps
sávszélességű sodrott érpáras Ethernet technológia. A csillag közepén 1 Gbps sávszélességű Switch
foglal helyet melyhez három 100 Mbps sávszélességű switch kapcsolódik azonos sebességű kábeleken.
A felhasználói végpontok és a switchek között szintén 100 Mbps maximális sávszélesség biztosított.
A felhasználói igények kielégítését 2 db. HP Proliant szerver biztosítja. Az erősebb konfigurációjú
szerver elsősorban – de nem kifejezetten - SQL adatbázisok futtatására hangolt, míg a kisebb döntően
fájlszerver funkciókat tölt be. A két szerver Windows 2003 operációs rendszert futtat és egy közös
domainban helyezkedik el.
A helyi hálózat a külvilág felé interneten és VPN (Virtual Private Networkön) kapcsolaton keresztül
csatlakozik. Az aktív helyi hálózati eszközök és a szerverek szünetmentes áramforrással, valamint
tűzfallal és vírusvédelmi szoftverrel vannak ellátva. A világháló és a virtuális magánhálózat felé két
routeren kommunikálnak a szerverek. Ezeken az eszközökön keresztül érhetők el az smtp, http, ftp
protokollokkal az egyes internetes és intranetes szolgáltatások.
A felhasználók HP gyártmányú PC számítógépekkel kapcsolódnak a helyi hálózatra. A dolgozók 25%-a
korszerű, 45%-a irodai munkavégzésre kiválóan alkalmas, de már nem korszerű, míg 30%-a a már
korszerűnek nem mondható, de még munkavégzésre alkalmas gépekkel van ellátva. A számítógépek
kivétel nélkül Windows XP vagy Vista operációs rendszerekkel vannak ellátva. Egy-két régebbi,
nagyon perifériális alkalmazást futtató (pl. munkaidő nyilvántartás) gépen Windows 2000, vagy Win98
operációs rendszer található. A munkaállomások központilag menedzselt vírusvédelemmel is
rendelkeznek, illetve az érzékeny alkalmazást (pl. könyvelő vagy banki terminál szoftvert) futtatók
áramkimaradás védelemmel is felszereltek.
A felhasználók egy közös domainba kapnak belépési jogosultságot az alkalmazások és dokumentumok
elérésére, az információs megosztására. A jogosultságok személy és csoport szinten is elkülönítésre
kerülnek. Minden felhasználó rendelkezik egy-egy domainen belüli és a világhálón is elérhető
elektronikus levélfiókkal melyek használata napi rendszeres gyakorlat.
A Hivatal informatikai rendszere a VPN-nen implementáltan a 4.2 GHz-es mikrohullámú WAN-on
keresztül érhető el az intézmények és a Kirendeltség számára. Egyes szerződéses (pl. a pénzügyi
szoftvert, illetve szervereket karbantartó és menedzselő) partnerek, egy-egy számukra fenntartott porton
át az interneten keresztül érik el a hálózatot.
A hagyományos írásmunkák előállítását monokróm és színes nyomtatót végzik. A nyomtatók döntő
többségben lézer technológiájú megosztott munkacsoportos nyomtatók. A másolásról, szkennelésről és
a nagy tömegű nyomtatásról a hálózatra csatlakozó, menedzselhető multifunkciós gépek gondoskodnak.
A gépek erőforrásai a felhasználók által csak egyedi jogosultsággal érhetők el.
Az alkalmazott rendszer és irodai szoftverek, egyedi alkalmazások jogtiszták. A szakterületi
felhasználói szoftverek átalánydíjas szerződéses konstrukcióban folyamatosan karbantartottak, a
jogszabályi követelményeknek – az iktató program kivételével – megfelelnek.
Az alkalmazások döntő többsége Windows platformon futó desktop alkalmazások. Ezek között
meghatározó arányban vannak a szerver-kliens alkalmazások, amelyek valamilyen SQL adatbázishoz
csatlakoznak. Probléma ezen a területen az alkalmazásonként eltérő SQL adatbázis igény. MS-SQL,
Oracle, Interbase, Pervasive SQL, MySQL, PostgreSQL, Access adatmotorok találhatók az egyes
alkalmazások adatkommunikációs hátterében. Sajnos a sokféle szoftver aránytalanul nagy kapacitást köt
le mind a hardver, mind pedig a humán erőforrás oldalon. Az elmúlt egy-két évben megjelent és
várhatóan fokozatosan növekszik a WEB technológiára épülő platform független alkalmazások köre.
Jelenleg a Takarnet és az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer (EDtR), míg a későbbiekben az
integrált pénzügyi szoftver és az ügyiratkezelő szoftver lesz elérhető ezen a platformon.

•

Az ügyfelek elégedettségének szintje
Az önkormányzat 1999 év végén készítetett átfogó elemzést a Polgármesteri Hivatal működéséről egy
közvélemény kutatás formájában. A Közép-Európai Egyetem társadalomkutatója a felmérésből egy
elfogulatlan képet tárt a megrendelő elé arról, hogy mit gondol a lakosság Gyomaendrőd problémáiról, a
város önkormányzatáról, a Hivatalról és általában a politikáról. A felmérésben 600 fő véletlenszerűen
kiválasztott személy vett részt, akik reprezentálták a város felnőtt korú népességét.
Az elkészült tanulmány az előzetesen vártnál kedvezőbb képet festett az önkormányzat és a Hivatal
működéséről. A megkérdezettek általában jónak ítélték az önkormányzati szervek munkáját, a város
ügyeinek vitelét és a helyi politikai helyzetet.
A nyolc éve készült átfogó tanulmány óta sem belső, sem pedig az ügyfeleket bevonó interjús felmérés
nem készült. Az ügyfél elégedettségi szintet elsősorban az önkormányzati internetes portáljának
fórumából, valamint egyéb közvetett információkból tudjuk lemérni. Pl. helyi sajtó, önkormányzati
képviselők visszajelzései stb.

•

Az intézmények szakmai és pénzügyi felügyelete
A szakmailag önálló Önkormányzati intézmények gazdálkodási formájuk szerint önálló és részben
önálló intézményekre tagozódnak. Egyes közellátási feladatokat az önkormányzat szerződéses
üzemeltetőkkel kötött (közoktatási, közművelődési stb.) megállapodás útján valósít meg. Egyes
közfeladat, illetve önkormányzati vagyon hasznosítása egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaság útján
valósul meg. Önállóan gazdálkodó intézmények: Polgármesteri Hivatal, Kner Imre Gimnázium, Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Térségi Szociális
Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény. Részben önálló intézmények: Városi Könyvtár,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Térségi Humánsegítő Szolgálat, Gyomaendrőd Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzat.
Szerződéses formában üzemel hét óvodai egység, egy bölcsőde, a sportcsarnok, ifjúsági tábor és két
közösségi közművelődési egység. Gazdasági társaság üzemelteti a strandfürdőt, temetőt, gyepmesteri
telepet illetve látja el a kertgazdálkodási és háztartási hulladékgyűjtési feladatokat.
Az intézmények szakmai felügyeletét elsősorban a Humánpolitikai, illetve a Városüzemeltetési
Osztályok, a pénzügyi felügyeletet a Pénzügyi Osztály látja el. A szakmai felügyelet tekintetében a
hivatal általában szakértők (pl. könyvvizsgáló, szakterületi szakértő, mérnők stb.) megbízásával látja el
a feladatát, a pénzügyi ellenőrzést pedig közvetlenül (FEUVE) és belső ellenőr útján is ellátja.
Sajátos felügyeletet és megállapodás alapján gazdálkodási közreműködést végez a Hivatal a Német
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irányába.

•

A hivatal és a képviselő-testület kapcsolata
A Hivatal és a Képviselő-testület közötti kapcsolattartásban egy időben működik a formalizált és
informális csatornája. Ez utóbbi esetben a képviselők az ügyintézőkkel közvetlenül veszik fel a
kapcsolatot (ami a hatósági igazgatásban szakmailag és jogilag is erősen aggályos lehet) de jellemzőbb
a jegyzőn és a polgármesteren keresztüli kapcsolattartás. Az önkormányzati hatáskörökben – különösen
a településigazgatásban felmerülő bagatell problémák kezelése során -, felvilágosítás kérésben,
felkészülésben bátrabban lehetne építeni a szakértő köztisztviselőkkel való közvetlen kapcsolatokra.
A Képviselő-testületi és képviselői munka segítését a különböző szintű szervezeti szabályzatok jól
körülírják. A képviselő-testület és a bizottságok munkáját kijelölt ügyintézők segítik, akik általában –
átruházott hatáskörben - felelősek az adott döntés előkészítéséért és végrehajtásáért is.
A képviselő-testület és döntéseit a Hivatal erre rendszeresített informatikai eszközzel tartja nyilván és a
végrehajtásukról rendszeresen beszámolót kap a polgármestertől.

3.

A költségvetési gazdálkodás kritikus pontja
•

Az önkormányzati beruházások intézése
Az önkormányzati beruházások koordinálását a polgármester a Városfenntartó Bizottság elnökének,
továbbá a Városüzemeltetési Osztály köztisztviselőinek bevonásával és közreműködésével látja el. A
beruházási ügyintéző, a projektmenedzserek és a pénzügyi osztály között szoros együttműködés első
körben a város adott évi költségvetése felújítási és fejlesztési terveinek összeállítása során jellemző.
Szoros kapcsolattartás jellemzi a pályázatírók és a pénzügyi osztály dolgozóinak munkáját a pályázatok

benyújtása és elszámolása során. A kötelező adminisztráción túl rendszeres az egyeztetés a könyvelés és
a vagyongazdálkodás között, továbbá a beruházások költségei és a rendelkezésre álló források területén.
Minden nagyobb volumenű önkormányzati beruházásnak külön pénzügyi ügyintézője, felelőse van, aki
folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a Városüzemeltetési Osztály adott beruházást felügyelő
munkatársával.
•

A településüzemeltetés kérdései
Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok (szociális- és bér-, továbbá szolgálati lakások) kezelése, a
temetők fenntartása, a közterületek tisztántartása, a hulladékgyűjtés és szállítás, parkgondozás, állati
hulladékok kezelése, fürdők és strandok üzemeltetése stb. az önkormányzat egyszemélyes tulajdonú
gazdasági társaságai útján valósul meg. A Városüzemeltetési Osztály vezetői szinten, illetve egy-egy
szakterületi ügyintéző útján koordinálja a feladatellátást. A köztisztasági és parkgondozási munkákba
bekapcsolódik az osztály által közvetlenül irányított közhasznú foglalkoztatott csoport (közmunka
programok).
A bel- és külterületi közterületek rendjét és a vagyonvédelmet a közterület felügyelet és a mezőőrség
látja el.

•

A vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyontárgyak kezelését a polgármester közvetlen irányításával a vagyon ügyintéző
végzi.

4. Partnerkapcsolat a civil szervezetekkel
•

Partnerkapcsolat a civil szervekkel
A civil szervekkel való kapcsolattartás folyamatos és helyileg magas szintű jogforrások által
szabályozott. Külön helyi rendeletek szabályozzák a sport-, az ifjúsági és az egyéb civil szervezetekkel
való kapcsolat és együttműködés, továbbá a civil szervezetek támogatási rendszerét. Külön
költségvetési fejezeten valósul meg az idegenforgalmi és környezetvédelmi tevékenységeket is ellátó
civil szervezetek támogatása. Szintén kiemelten kezelt és elkülönített alapot képez a tájékoztatási,
biztonsági és védelmi célú civil szervezetek (önkéntes tűzoltóság, polgárőrség, közéleti nyilvánosság)
támogatása. Ezen szervezetekkel fennálló kapcsolat fontosságát és mélységét az önkormányzat
közvetlen jelenléte is bizonyítja.
II. A működés hiányosságai, a megoldandó problémák

1.

A szervezet
a) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
A szervezeti egységek közötti együttműködési formájának, keretének és technikájának fejlesztése válik
elodázhatatlanná a közeljövőben. A hiányosságokból adódóan esetenként információ hiányában nem
megfelelő döntés születik, párhuzamos ügyintézések – vagy azok hiányai - is előfordulhatnak.
Megoldási javaslat:
1.1. Hetente egy alkalommal, a hétfői napon a polgármester, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők
részvételével vezetői értekezleten egyeztetést kell lefolytatni a több iroda működési területét is érintő
ügyek állásáról, a megoldási alternatívákról.
1.2. Kommunikációt és a folyamatok menetét láthatóvá tevő információs rendszert kell kiépíteni egyes
osztályok, belső munkacsoportok között. Ki kell dolgozni a belső szervezeti egységek közötti
együttműködés formáit. (adócsoport-építéshatóság, vagyongazdálkodási ügyintéző-pénzügyi iroda,
beruházási előadó-pénzügyi iroda, szabálysértési előadó-adócsoport stb.)
1.3. A pénzügyi teljesítéssel is járó döntések esetén az ügyintézőnek a pénzügyi teljesítés ellenőrzéséig
végig kell kísérni az adott ügy állását.
1.4. A csapatmunka elősegítése érdekében csapatépítő program szervezése a hivatal dolgozói számára.
1.5. A városüzemeltetési tevékenység működési és szervezeti rendszerének felülvizsgálata, és ezt követően
pontos szabályozása. Településüzemeltetési cég létrehozásának előkészítése.
a) A hivatal köztisztviselőinek elhelyezése
Rövidtávon megoldandó a köztisztviselők elhelyezésének kérdése, tekintettel arra, hogy a jogszabályi
feltételek már nem teljesíthetők a több fős irodák használatával.
Megoldási javaslat:

1.6. A hivatal épületének átalakításával a köztisztviselőknek külön helyiségeket vagy tárgyalót kell
kialakítani. Azon munkakörök, ahol elengedhetetlen a külön helyiség vagy iroda biztosítása az
alábbiak: anyakönyvvezető, szabálysértési előadó, gyámügyi előadó, szociális előadó (különleges
személyes adatok védelme érdekében), adóügyi előadó (adótitok).
b) A hivatal dolgozóinak képesítése
A dolgozók képesítése a jogszabályoknak megfelel, azonban a hatékony munkavégzés érdekében
elengedhetetlen a továbbképzések biztosítása. A továbbképzéseknek elsősorban az ügyintéző
tevékenységi körébe tartozó jogszabályok változásaira, a számítógépes ismeretek fejlesztésére és az
ügyfelekkel való kommunikáció javítására kell irányulnia.
Megoldási javaslat:
1.7. Továbbképzések szervezése és a folyamatos oktatás megszervezése.
c) A teljesítményértékelés rendszere
A köztisztviselők teljesítményének mérése jelenleg nem tökéletes. A jelenleg használatban lévő
iktatóprogram alapján nem követhető teljes mértékben az egyes ügyintéző által elintézett ügyek száma,
a megítélést nagyban hátráltatja az évek alatt elsősorban a műszaki irodán felhalmozódott lejárt hatidejű
ügyek száma.
Megoldási javaslat:
1.8. Akkreditált, teljes tanúsítvánnyal rendelkező iktatóprogram beszerzésével, a jogosultságok pontos
leszabályozásával könnyebben megítélhetővé válna a köztisztviselők teljesítménye. Az iktatóprogram
teljes körű használatával, az intézkedések pontos rögzítésével követhető lenne az egyes ügyintézők
által elintézett ügyek száma és jellege. Elsődleges feladat a felhalmozódott, lejárt határidejű ügyek
feldolgozása, majd ezt követően egy megfelelő program vásárlása és annak teljes körű betanítása a
hivatal munkatársai részére.
d) Az ügyfélszolgálat és elektronikus ügyintézés
Az ügyfelek gyakran joggal elégedetlenek az ügyfélszolgálat(ok) működésével. A Hivatalban az
ügyfélszolgálati tevékenységek legkritikusabb pontja az okmányirodai ügyintézés. Ezen a területen
javítaná az egyenletes forgalom megosztást, az ügyfeleknek is kedvező előjegyzési rendszer bevezetése.
Megoldási javaslat:
1.9. Javítaná az okmányirodai ügyfélszolgálat működését egy korszerű ügyfélhívó és ügyfélirányító,
ügyintézést segítő rendszer bevezetése. A rendszer javítaná az ügyintézés eredményességét,
hatékonyságát, alkalmas lenne az ügyintézés eredményességi mutatóinak előállítására, statisztikai
adatokkal alátámasztaná a teljesítményértékelés objektivitását, hatékony teljesítménymérő és elemző
eszközt biztosítana a vezetés számára.
1.10. Az ügyintézésben és ügyfélszolgálaton előrelépést jelentene a negyedik szintű elektronikus ügyintézés
egy fokozattal történő fejlesztése. A belső szabályokkal és ellenőrző rutinokkal ellátott elektronikus
kérelem űrlapos segítik az ügyfelek és ügyintézők egyidejű és személyes jelenléte nélkül az
egyszerűbb kérelmek elkészítését és elektronikus úton történő eljuttatását.
1.11. Szükségessé válik a hatékony ügyfél tájékoztatás, illetve később a második és első fokozatú
elektronikus ügyintézés alapjainak és a partneri kapcsolatoknak keretet adó korszerű internetes portál
elkészítése és üzembe helyezése.
2.

Döntési mechanizmus
•

Az ügyviteli rendszer, a döntési mechanizmusok a hivatalban
A Hivatalban a döntési mechanizmusok felülvizsgálata elengedhetetlenül fontos. A kiadmányozás
rendjét számtalan jegyzői utasítás szabályozza, melyek egy része már aktualitását vesztette, más részük
ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz. A képviselő-testület döntéseinek előkészítése nincsen teljes
körűen szabályozva.
Megoldási javaslat:
2.1. A döntési mechanizmusok és az ügyviteli rendszer felülvizsgálata. A képviselő-testület döntéseinek
előkészítése tekintetében a feladatok pontos kiosztása.
•

Az informatikai háttér, belső kommunikáció a hivatalban
Az informatikai rendszer már egyre kevésbé tudja kiszolgálni a hivatal megnövekedett létszámát, és
egyre kevésbé tudja kezelni a hatalmas ügyfélforgalmat. A hivatalban a belső kommunikáció nem
működik megfelelően, a hivatal dolgozói nem használják ki az informatika adta előnyöket.
Megoldási javaslat:

2.2. Az informatikai rendszer fejlesztése.
2.3. A megnövekedtet ügyiratforgalomra és a létszámra tekintettel egy állandó megbízott informatikus
alkalmazása.
2.4. Teljes körű tanúsítvánnyal rendelkező iktatóprogram beszerzése és az ügyintézők betanítása annak
alkalmazására.
2.5. Egyes hatósági tevékenységeket támogató speciális „szak” szoftverek beszerzése és az ügyintézők
betanítása azok alkalmazására.
2.6. A hivatal rendszerének és dolgozóinak felkészítése az elektronikus ügyintézés bevezetésére.
•

Az ügyfelek elégedettségének szintje
Jelenleg nem áll rendelkezésre használható adat az ügyfelek elégedettségi szintjének mérésére
vonatkozóan.
Megoldási javaslat:
2.7. Az ügyfelek elégedettségének a mérésére megfelelő rendszer kidolgozása, annak alkalmazása, majd az
eredmény hasznosítása és az ügyfelek elégedettségi szintjének növelése.
•

Az intézmények szakmai és pénzügyi felügyelete
Az intézmények és a hivatal szervezeti egységeinek vezetői közötti együttműködés jelenleg nem
tökéletes. Egyes intézmények tekintetében az önkormányzat eltérő gyakorlatot alkalmaz.
Megoldási javaslat:
2.8. Az intézmények pénzügyi és szakmai felügyeletének felülvizsgálata, azonos gyakorlat alkalmazása.
2.9. A hatékonyabb ellenőrzés, szakmai segítségnyújtás lehetőségének kidolgozása.
•

A hivatal és a képviselő-testület kapcsolata
A Képviselő-testület üléseinek hangfelvételit és jegyzőkönyveit tárolja a hivatal, azonban az azokban
való keresés esetenként nehézkes az alkalmazott technológia elavultsága miatt. A határozatok
végrehajtása a hivatal részéről megtörténik, erről a képviselők tájékoztatást is kapnak, de a folyamat
átláthatósága a jelenlegi alkalmazás szintjén nem megoldott.
Megoldási javaslat:
2.10. A döntések, jegyzőkönyvek, a testületi hanganyagok szabályozott keretekben történő tárolásának,
rendszerezésének továbbá nyilvánossá tételének elősegítése.
2.11. A képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról rendszeres beszámoló készítése a képviselő-testület
tagjai részére úgy, hogy az egyes döntések végrehajtási folyamatai jól átláthatók, az egyes
beavatkozási szintek és intézkedések, kapcsolatok jól átláthatók legyenek.

3.

A költségvetési gazdálkodás kritikus pontja
•

Az önkormányzati beruházások intézése
Az önkormányzati beruházások intézése jelenleg nehézkes. A polgármester és egy ügyintéző nem tudja
megfelelően ellátni ezt a feladatot. A beruházási ügyintézés hatékonysága nem megfelelő.
Megoldási javaslat:
3.1. Az önkormányzati beruházások ügyintézési folyamatának részletes feltárása.
3.2. Az ügyintézési folyamat pontos szabályozása ellenőrzési pontok beépítésével.
3.3. A személyi feltételek javítása.
4. Partnerkapcsolat a civil szervezetekkel
• Partnerkapcsolat a civil szervekkel
A civil szervezetekkel való kapcsolattartás megfelelően szabályozott, támogatásuk pályázati alapon
működik. A szabályozott és több mint egy évtizedes gyakorlattal bíró kapcsolatrendszer egyoldalú. A
kapcsolat a civil szervezetek részéről gyakorlatilag a működésük megszerzéséhez szükséges anyagi források
megszerzését célozzák. Az önkormányzatnak viszont szüksége van a civil kezdeményező erőben,
önkéntességben rejlő erőforrásokra az önkormányzati célok megvalósításában, a szándékoknak a célzottak
felé történő eljuttatására, véleményük és javaslataik megismerésében, a megvalósításban való
közreműködésben rejlő előnyökre.
Megoldási javaslat:
4.1. A kapcsolattartás formáinak feltárása, azok rögzítése.
4.2. A kapcsolattartás szabályozása (értesítések, ügyfélként bevonás stb.)
4.3. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés hatékonyságának javítása.

4.4. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat, együttműködés korszerű kommunikációs
felületének megvalósítása (napjaink legkorszerűbb igényeit kielégítő internetes portál készítése)
5. A szervezetfejlesztési stratégia megvalósításának határideje
A szervezetfejlesztési stratégia megvalósításának végső határideje 2009. december 31.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
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