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1 BEVEZETÉS 

Kiskőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezetének átvilágítását, (a 

továbbiakban Polgármesteri Hivatal) az ÁROP 1.A.2  projektben megfogalmazott célok 

megvalósítását figyelembe véve a projekt III. szakaszának lezárásaként tanulmányt 

készítünk el a város és a hivatal vezetése számára. Az általunk végzet helyzetfelmérések, 

dokumentumelemzések, interjúk tapasztalatai alapján konkrét javaslatokat fogalmazunk 

meg a döntési folyamatok korszerűsítésére, a hivatal szervezeti egységei közötti 

hatékony kommunikációra, a vezetői információs rendszer működtetésére, azaz a 

Polgármesteri Hivatal szervezetének hatékony működését szolgáló átalakítására. 

Javaslataink megvalósításával a vezetés egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Polgármesteri Hivatal szervezetét átalakítja, az ügyfélfogadás színvonalát javítja, az 

eljárási rendet egyszerűsíti, fokozott figyelmet fordítva mind a külső, mind a szervezeten 

belüli kommunikáció eredményesebbé tételét szolgáló intézkedésekre.  

 

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésében, a koncepciók kialakításában az Uniós 

követelményeket szem előtt tartva, nem hagyható figyelmen kívül a jelenlegi jogszabályi 

környezet, a szűkős anyagi források, amelyek nagyban meghatározzák a szervezet 

mozgásterét.  

A tanulmány keretében megfogalmazott javaslatok a Polgármesteri Hivatal működését 

javító, a polgárbarát ügyfélfogadást megvalósító, eredményesebb, átláthatóbb, 

költségvetési gazdálkodást folytató hivatali szervezet kialakítását célozzák meg.   

A tanulmány a jelenlegi hivatali struktúra, a feladatkörök megosztásának ismertetését 

követően, valamint a helyzetfelmérés során levont tapasztalatokra támaszkodva 

határozza meg a Polgármesteri Hivatal jövőbeni működési kereteit. 

A tanulmányban megfogalmazott javaslataink mind a vezetők, mind a Polgármesteri 

Hivatallal kapcsolatban levő partnerek számára információs anyagként szolgál.  

 

 A Polgármesteri Hivatal vezetése elkötelezett a hivatal szervezeti egységei közötti 

együttműködés jobbítását célzó koncepciók és megoldások kidolgozásában, melynek 

elengedhetetlen feltétele a jelenlegi működés hiányosságainak feltárása.  
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Az ügyfélfogadás színvonalának jobbítását szolgáló intézkedések között első rendű 

fontosságot tulajdonítanak az ügyfél-tájékoztatás átalakítására, érdemi feladatokkal 

történő felruházására.    

 

A Polgármesteri Hivatal Vezetésének célkitűzései az eredményekre 

vonatkozóan: (1a; 1b; 1c; 1d; 1e; 1f; 1h; 3a) 

 

1. Ügyfélszolgálat korszerűsítése, jelenlegi ügyfélszolgálati tevékenység javítása. 

Ezen rendszer támogatását szolgáló informatikai lehetőségek feltérképezése.  

Javaslat kidolgozása az ügyfél- tájékoztatási funkció bővítésére, érdemi 

ügyintézést megvalósító konkrét ügytípusok telepítésével.  

2. Belső tudásbázis kialakítása, amely elősegíti a hivatal belső szervezeti egységei 

közötti kommunikációt, a rendelkezésre álló információk összegyűjtését, a 

hivatalon belüli koordinációs funkciók javítását.   

3. Szervezeti egységek közötti ügymenetek elemzése, új munkatárs bevezetésének 

könnyítése. Kommunikáció mind vertikális, mint horizontális szinten történő 

javítása, dokumentáltsága.  

4. Túlszabályozott, felesleges bürokráciát tartalmazó eljárások felülvizsgálata.  

5. Javaslat elkészítése egy átláthatóbb, a vezetők számára napi visszacsatolási 

lehetőséget szolgáló egyszerűbb szervezeti felépítésre. Az új szervezeti felépítés 

kialakításában kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyfélközpontúságra, az 

önkormányzati és az államigazgatási feladatok ellátásnak javítására, az eljárási 

folyamatok egyszerűsítésére, egy költségtakarékosabb szervezet működtetésére.  

6. Feladat és hatáskörök feltérképezése, a Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti 

felépítéséből kiszervezhető tevékenységek körére javaslat elkészítése.   

7. A rendeletalkotás folyamatának feltérképezése, egységes felelősségi és 

szabályozási rendszer kidolgozása.  

8. Korszerűsíteni kell az önkormányzat által felügyelt intézményekkel, a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével való rendszer információáramlás 

folyamatát, egyrészt annak érdekében, hogy az önkormányzat naprakész 

információkkal rendelkezzen egy- egy pályázat benyújtásához, másrészt 

irányítási, ellenőrzési jogosítványai gyakorlásához. Ezen célok eredményes 
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megvalósítása érdekében ki kell alakítani egy jól működő információs rendszert, 

amely a kapcsolódó tevékenységet végző szereplők közti információcserét segíti.  

9. A szervezet működését szabályozó, a közigazgatási rendszer sajátos jegyeit 

magán viselő minőségbiztosítási modell bevezetése, amely olyan 

minőségirányítási módszereket és folyamatokat alkalmaz, ami – a 

közigazgatásban nehezen mérhető – a teljesítmény javításához vezet. 

10. Költségvetés tervezése, stratégiai tervekkel való összekapcsolása 

11. Partnerség körében, a nyilvánosság erősítése. A Polgármesteri Hivatal 

tevékenységének nyilvánosság felé történő publikálása. Közzétételi szabályzati 

minta elkészítése.  

12. A város honlapjának Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos  tartalommal történő 

megtöltése, erre vonatkozó javaslatok elkészítése, a lakosság, civil és vállalkozói 

szféra elégedettségének növelése.  

1.1 Polgármesteri Hivatal bemutatása  

1.1.1 Kapcsolatok  (1a; 1b) 

Székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

Telefon: (06) 78-311-122 

Fax:  (06) 78-312-160 

Honlap: www.kiskoros.hu  

 

 

Kiskőrös város lakosságszáma 14.615 fő, de ezen túl kistérségi központi helyzetéből 

adódóan 59.252 fő tartozik az illetékességi területébe. A hivatal engedélyezett létszáma 

68 fő, ami 6 osztályra, az osztályok pedig további kisebb szervezeti egységekre, 

csoportokra tagozódnak.   Az osztályvezetők nem függetlenített vezetők, e feladatuk 

mellett ellátják a munkaköri leírásukban meghatározott ügyintézői, ill. referensi 

feladatokat is.  
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1.1.2 A Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti felépítése 
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A Polgármesteri Hivatal mostani szervezeti felépítésében látható, hogy a feladatok és 

hatáskörök jól elkülönülten, azonban viszonylag magas vezetői szinteket betöltve 

jelennek meg. A legnagyobb probléma, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezetében, 

nincs egy olyan operatív, ütőképes szervezet, amely az elképzeléseket, illetőleg a 

lehetőségeket gyorsan kihasználva az Önkormányzat reagáló-képességének érdekében 

feladatmegoldásokat tudna vállalni. Előtérbe helyezzük az együttműködés javítását, a 

stratégiai menedzsment gondolkodás, és eredményességi szemlélet erősítését. Az egyes 

szervezeti egységeken belül végzett konkrét feladatokat, az ahhoz rendelt létszámot is 

megvizsgálva arra a megállapításra jutottunk, hogy vannak feladatok, amelyek ellátása 

álláspontunk szerint nem a megfelelő osztály, vagy csoport keretében történik. Ezen túl 

vannak olyan tevékenységek is – takarítás, karbantartás, vagyongazdálkodás bizonyos 

elmei – amelyek a Polgármesteri Hivatal szervezetén kívül, akár egy már működő 

gazdasági társaság tevékenységi körén belül is megoldható. A tevékenységek 

kiszervezésének lehetőségén túl, fontos a gazdaságossági szempontok előtérbe 

helyezése, ezért a megalapozott döntés meghozatalához pontos számszerű adatok is 

szükségesek.  

Jelenleg a Polgármesteri Hivatal keretén belül 3 takarító és 2 fűtő-karbantartó végzi ezen 

feladatokat, amely éves szinten mintegy 8.172 e Ft-ba kerül az önkormányzatnak. A 

takarításra ezen kívül évente 250 e Ft kerül anyagköltségként elszámolásra. 

 

A Polgármesteri Hivatal jövőbeni hatékony működése érdekében a szervezetben 

mindenképpen változtatást, a vezetői szintek csökkentését, bizonyos feladatok más 

struktúrában történő ellátására teszünk javaslatot.  

A döntési kompetenciák javítását, a kommunikációt, a koordinációt segítő megoldások, 

javaslatok adaptálása előtt azonban nézzük meg az önkormányzati feladatellátás 

rendszerét, a polgármesteri hivatalok működésének jogi környezetét, a finanszírozás 

problematikáját.  

 

1.1.3 Feladat és hatáskörök, a finanszírozás problematikája (1a) 

Az Önkormányzati törvény /továbbiakban Ötv./ szerint a képviselő-testület egységes 

hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, 
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valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására. A törvény szerint az önkormányzati hatáskörök a 

polgármesteri hivatalra nem ruházhatók át, az államigazgatási hatáskörök címzettje 

pedig a jegyző, illetve az Ötv. 7. § (1) bekezdése szerint kivételesen a polgármester és a 

képviselő-testület hivatalának ügyintézője. 

A polgármesteri hivatal egységes szakapparátusként működik. Ez következik abból a 

szabályozási tényből, hogy a hivatal saját jogon hatásköröket nem gyakorol, tehát 

hatásköri szempontból nem is tagozódhat, elkülönülést nem mutathat. A hivatal 

egységes szakmai szempontú működésének követelménye azonban nem jelenti azt, hogy 

a munkamegosztás természetes rendjében ne tagozódhasson több belső szervezeti 

egységre.  

 

Az önkormányzati ügyeknek többek között az a jellemzője, hogy a település egészét, 

vagy nagyobb részét, a választópolgárok szélesebb körét érintik és megoldásuknál széles 

mérlegelési lehetőség van. A helyi sajátosságoknak, feltételeknek döntő a szerepük a 

választott megoldásnál. Ezzel szemben az államigazgatási ügyekben az ország egész 

területén egységes követelményeket kell érvényesíteni, ezekben a jogokat, 

kötelezettségeket, a követendő eljárást a központi jogszabályok lényegében azonos 

módon állapítják meg, a szűkebb körben lehetséges mérlegelés pedig nem 

önkormányzati típusú. 

 

Az önkormányzati ügyek ura, gazdája a képviselő-testület, de a konkrét államigazgatási 

ügyekre, egyedi hatósági döntésekre nem terjed ki a képviselő-testület irányítási 

jogköre. Az államigazgatási feladatokat, hatásköröket a jegyző, a polgármesteri hivatal 

ügyintézője önállóan látja el, a képviselő-testület ezeket nem irányítja. 

 

Fontos, hogy a Polgármesteri Hivatal nem egy elkülönült szervezet, hanem a partnerség, 

az információ áramlás és koordinálás szempontjából, a jogszabályok által kötelezően 

ellátandó feladatokon keresztül meghatározó motorja az egész város eredményes 

működésének. 

Az önkormányzatok által ellátott feladatok rendkívül összetettek. Ha pusztán a jegyzőhöz 

telepített feladatokat, hatásköröket nézzük elgondolkodtató, hogy van-e még a 

közigazgatásban olyan tisztség, amelyhez ennyi felelősség és feladat társul.  A jegyző 
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gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében, ami 

jelentős  feladat egy 64 fős Polgármesteri Hivatalban. Nem egyszerű azért sem, mert a 

jogszabályok ebben a tekintetben sem kímélték meg a jegyzőt attól, hogy folyamatosan 

többletfeladatokat telepítsenek rá, gondoljunk csak a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségre, a teljesítményértékelésre, az egységes közszolgálati nyilvántartás 

vezetésére, a képzési programok elkészítésére.  

A legnagyobb és legsokrétűbb feladat az államigazgatási ügyek intézése, annak 

hatékony megszervezése.  

A rendszerváltozás óta a mai napig résztvevői az önkormányzatok, annak a szinte 

„láthatatlan” folyamatnak, mely során olyan feladatok tömegét róják a polgármesteri 

hivatalokra, melyhez sem személyi, sem egyéb feltétel nem párosul. Az elvégzendő 

feladatok száma folyamatosan szaporodik, a különböző központi követelmények, a helyi 

elvárások mind – mind nőnek.  

Kiskőrös város Polgármesteri Hivatalában a körzetközponti jegyzői státuszból eredően a 

rengeteg többletfeladat az építésigazgatás, a gyámügyek, és az okmányiroda 

rendszerében óriásira duzzasztották az ellátandó feladatok számát.  

Az állandó, mindennapi feladatokon túl évek óta megmutatkozik a Polgármesteri 

Hivatalokra háruló jelentős rendkívüli feladatok köre, amelynek ellátása a 

rendelkezésre álló köztisztviselői létszámmal történik. Ilyenek voltak többek között:  

- A választások során minden alkalommal a hivatal feladatát képezi – a rendszeres 

napi munka mellett – a névjegyzék vezetése, karbantartása, a választás technikai 

lebonyolításának megszervezése, a választási szervek felkészítése, a választási 

szervek melletti adminisztrációs feladatok ellátása. Mivel a választás az okmányirodai 

gépek segítségével bonyolódik, a rögzítési munkák elvégzésében, a választás 

lebonyolításában is jelentős szerepet vállalnak a hivatal egyes szervezeti egységei és 

az okmányirodai dolgozók is. 

 

- Fontos feladatot jelentett a PVC alapanyagú személyazonosító igazolványok PC alapú 

okmányra történő cseréje, melynek során 2004-ben több, ezer okmány cseréje 

ügyében kellett intézkedni. 

 

- Nagy feladatot jelentett annak a jogszabály-módosításnak a végrehajtása amellyel a 

közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás lett a gépjármű súlyadó 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

11
megállapításának alapja. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati 

adóhatóság nyilvántartásának, valamint a közúti közlekedési 

nyilvántartásnak az adattartalma nem  volt összhangban egymással 

(mindkettőt más feladat ellátására fejlesztették ki), a 2004. január 1.nappal 

hatályba lépő jogszabály több ezer gépjármű sorsának mihamarabbi  

rendezését tette szükségessé.   

 

- Ügyfélkapu regisztráció 

 

- Vizitdíj visszafizetésével kapcsolatos feladatok 

 

- Járulékfizetés alapjának igazolása hatósági bizonyítvánnyal 

- A jelenlegi jogszabályváltozások további feladatokat rónak a jegyzőre, mint például 

legutóbb  a bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos feladatok, valamint 

- a 14. életévüket be nem töltött személyek személyazonosításra alkalmas okmánnyal 

való ellátása. 

 

Elengedhetetlen a kötelezően ellátandó feladatok felülvizsgálata annál is inkább mivel a 

jegyzők rengeteg állami feladatot látnak el önkormányzati finanszírozásban, amely 

állandó konfliktusokat szül a feladatellátás, ill. finanszírozás területén. A Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó köztisztviselők engedélyezett létszámát a képviselő testület a 

költségvetési rendeletében határozza meg. A feladatellátások hatékonyságáért, 

jogszerűségéért pedig a jegyző felelős. Nemcsak az anyagi jogszabályok, az eljárásjogi 

szabályok is rengeteg terhet rónak a köztisztviselőkre. Az 1957. év óta hatályban lévő 

államigazgatási eljárási törvényt, közismert nevén Áe.-t 2005. évben felváltó 

közigazgatási eljárási törvény (Ket.) bevezetése még nagyobb felkészültséget igényel az 

államigazgatásban dolgozó ügyintézőktől. A komplex látásmód, az anyagi és eljárásjogi 

jogszabályok maradéktalan ismerete komoly elvárás a munkatársakkal szemben. 2009. 

októberétől a Ket. 174 §-a közül 160-nak a szövege változik meg, továbbá 19 új §-sal 

bővül a jogszabály. A Ket. nem csupán új jogintézményeket vezetett be, hanem a 

megszokottól merőben eltérő munkaszervezést igényel, nem csupán az ügyintézőktől, a 

vezetőktől is. Nemcsak az ügyintézési határidők szigorodnak, hanem a határidőn túl 

intézett ügyekért való felelősség is. Kardinális probléma az önkormányzatoknál a 

képviselő testület által engedélyezett létszám és a feladatellátás törvényessége, 

az ügyintézők munkaterhének egyenlő elosztása.  
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Több közigazgatási szakember és szakmai szervezet foglalkozott már a problémával, és 

azzal is, hogy ki lehet-e munkálni egy olyan optimális létszámot, amely a feladatok 

hatékony ellátása szempontjából indokolt, egy olyan etalont, ami ha nem is teljesen 

tökéletes, de alkalmazható legalább a differenciált feladat- és hatáskör telepítés 

rendszerében azonos szinten lévő önkormányzatoknál.  

A közigazgatás modernizációja, a jobb, átláthatóbb szervezeti megoldások kialakítása 

azonban nem csak szakmai kérdés. A politikai mind központi, mind helyi szinten 

meghatározó az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok működésében.    

A központi lépések és a finanszírozási rendszer átalakítása nélkül az önkormányzatok 

nem képesek nehéz anyagi helyzetükön változtatni. Központi szinten a megoldás  

mindenképpen egy olyan átlátható, hosszabb távon kalkulálható és tervezhető rendszer 

kialakítása kell, hogy legyen, amely kapcsolódik a kötelező feladatok felülvizsgálatához. 

Alapelv, hogy a feladat, felelősség és forrás együtt mozogjon.  

Ezen szempontok megvalósulása, a jogi szabályozás megváltoztatása esetén 

megcélozható egy, a mostaninál kevésbé pazarló, és az európai normák szerint is jobban 

teljesítő rendszer kialakítása. Ezt a célt persze nem lehet a „fűnyírómódszerrel” elérni, a 

feladatellátás ésszerűbb telepítéséhez kell a struktúrát alakítani.   

A tanulmányban tett javaslatok, valamint a projektben megfogalmazott célok 

megvalósítása szempontjából ezen megállapítások azért is fontosak, mivel a 

polgármesteri hivatalok szervezetére, feladatellátásának hatékonyságára 

rengeteg külső körülmény jelent „veszélyt”. A közigazgatás nem az a szakterület, 

amelyet gyorsan át lehet látni, amelyre könnyen rá lehet illeszteni az üzleti vagy a civil 

szférában bevált módszereket. Éppen ezért különösen fontos az elhivatottak 

megbecsülése, akiknek eredményeire és segítségére építeni lehet.  A szakmai 

elhívatottság, lelkesedés, türelem mára sajnos mind kevesebbek sajátja, pedig a projekt 

eredményességének, az elkészített tanulmányban foglaltak megvalósításának 

szempontjából most lenne rá a legnagyobb szükség.  

1.1.4 Szervezeti egységek és azok feladatköre (1a; 1b; 1c) 

A Polgármesteri Hivatal nagyobb belső szervezeti egységei az Osztályok, azon belül a 

Csoportok az alábbi tagozódásban helyezkednek el.   
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1.1.4.0 Függetlenített belső ellenőr  

1.1.4.1 Szervezési és Ügyviteli Osztály 

1.1.4.2 Igazgatási és Adóügyi  Osztály 

1.1.4.3 Okmányiroda Osztály 

1.1.4.4 Pénzügyi Osztály  

1.1.4.5 Műszaki Osztály 

1.1.4.6 Népjóléti  Osztály 

1.1.4.0 Függetlenített belső ellenőr  

 

A függetlenített belső ellenőr feladatit a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata egyrészt igen szűken, másrészt nem pontosan, az alábbiak szerint 

szabályozza:  

 

- Közreműködik az Önkormányzat pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének 

kialakításában, elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet.  

- Ellátja az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzését.  

- Ellenőrzést végez az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt 

működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, az Önkormányzati 

vagyon kezelőjénél, valamint az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott 

támogatások felhasználásával kapcsolatosan kedvezményezett szervezeteknél.  

- Ellátja az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek függetlenített belső 

ellenőrzését.  

- Segíti a Pénzügyi Bizottság tevékenységét, közreműködik a Bizottság által az Ötv. 92. 

§ (13) bekezdése alapján lefolytatott ellenőrzések végrehajtásában.  

 

 A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési 

standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv 

minta alapján a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.  
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A belső ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályok szerint a belső ellenőr 

feladatát képezi a fentieken túl:  

  

- A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a 

jegyző és a képviselő-testület jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok 

megvalósításának nyomon követése. 

- Megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 

tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv 

vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi 

felelősséggel tartozik. 

- Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül 

fel, haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt és javaslatot tesz részére a megfelelő eljárás 

megindítására, a jegyző érintettsége esetén a képviselő-testületnek. 

- Az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, vagy 

szervezeti egység vezetője számára megküldi. 

- Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása. 

- Gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek 

a belső ellenőrzési tevékenységet szabályozó jogszabályok és érvényesüljenek a 

pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók. 

- Gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok  

megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról. 

-  Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit és javaslatot tesz a 

jegyzőnek a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására. 

- Az éves ellenőrzési terv megvalósításáról éves ellenőrzési jelentést készít, amelyet – a 

belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet alapján - a jegyző általi kiegészítést követően 

a zárszámadási rendelettervezettel együtt a képviselő testületnek kell benyújtani. 

- Nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtását a vizsgált szervezeti egység 

vezetőjének tájékoztatása alapján, illetve amennyiben a lefolytatott ellenőrzések 

indokolttá teszik utóvizsgálatot rendel el. 
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1.1.4.1 Szervezési és Ügyviteli Osztály 

 

Az  Osztály létszáma jelenleg 13 fő, amelynek vezetője az aljegyző.   

Az Osztály feladati közé tartozik:  

- A képviselő testület, annak bizottságai működésével kapcsolatos szervezési, technikai 

és ügyviteli feladatok ellátása.  

- Végzi a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat.  

- Biztosítja a Hivatal dolgozói tevékenységéhez szükséges szervezési, technikai 

feltételeket.  

- Ellátja a Polgármester (alpolgármester) és a Jegyző tevékenységével kapcsolatos 

szervezési, technikai és ügyviteli feladatokat. 

- Végzi az iratkezeléssel kapcsolatos hivatali feladatokat.  

- Ügyfél-tájékoztatás, ügyfélszolgálati feladatokat lát el. 

- Személyzeti, munkaügyi feladatok mind a Hivatal köztisztviselői, mind a közhasznú és 

közérdekű munkavégzéssel kapcsolatban.  

- Városháza üzemeltetésének gondnoksági feladati is a tevékenysége körébe tartozik.  

- Végzi a rendezvények, nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggő szervezési, 

koordinációs feladatait.  

- Közreműködik az önkormányzat idegenforgalmi lehetőségeinek menedzselésében.  

- Sajtóreferensi tevékenység. Tisztségviselők kommunikációs tevékenységének 

koordinálása, napi sajtófigyelés. Sajtótájékoztató megszervezése.  

 

Az Osztály tevékenységi köre rendkívül szerteágazó, sok egymástól elkülönülő területet 

fog át. Véleményünk szerint gondot okoz, hogy az osztály képzettségi mutatói 

alacsonyak, egyes munkakörökben a felsőfokú iskolai végzettség indokolt, a minőségi 

munkavégzés érdekében szükséges. Az ügyfél – tájékoztatás, ügyfélszolgálati feladatok 

ellátása pedig teljesen idegen ezen szervezeti egység feladatkörében, ezért annak – 

érdemi feladatokkal történő feltöltését követően - az Igazgatási és Adóügyi Osztályra 

történő átcsoportosítását javasoljuk.  
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1.1.4.2 Igazgatási és Adóügyi Osztály  

 

Az Igazgatási és Adóügyi Osztály mindössze nyolc fővel két kisebb szervezeti egységre az 

Igazgatási Csoportra, és az Adócsoportra tagozódik.  

Az Osztály jelentős ügyfélforgalmat és ezzel együtt igen jelentős ügyiratforgalmat 

bonyolít le. Feladatai alapvetően az önkormányzati és a jegyzői hatáskörbe tartozó 

államigazgatási ügyek intézésére terjed ki. A Szervezeti és Működési Szabályzat 

ezen szervezeti egység feladatkörének meghatározásában sem pontos, számos 

időközben hatályon kívül helyezett tevékenységek szerepelnek az osztály feladati között.  

Az önkormányzati feladatok közé tartozik különösen az :  

- állati hulladékgyűjtő üzemeltetése, 

- növényi kártevők elleni védekezés megszervezése, 

- a mezőőrök munkájának megszervezése, ellenőrzése, 

- a közterület felügyelők szakmai felkészítése, 

- feladatkörébe tartozó képviselő- testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése, 

- hivatásos önkormányzati tűzoltóság irányításával, felügyeletével kapcsolatos 

döntések, intézkedések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.  

 

Hatósági feladatokat illetően: 

- A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló jogszabályokban meghatározott 

feladatok ellátása.  

- Hatósági ármegállapítással kapcsolatos feladatok.  

- Szakfordító és tolmács igazolványok kiadása, visszavonása.  

- Szabálysértési ügyek intézése.  

- Jegyzői birtokvédelem.  

- Talált tárgyak kezelése.  

- Hatósági bizonyítványok kiadása.  

- Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok végzése.  

- Telepengedélyezéssel, kereskedelemmel, mezőgazdasággal, vadászattal, 

állategészségüggyel, növényegészségüggyel, a piacok és vásárok működésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtása.  
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- A pénznyerő- és játék- automaták engedélyezésével, játékterem létesítésével 

kapcsolatos feladatok. 

- Nyugdíjévek igazolása szakszövetkezeti tagok részére.  

- Adó- és értékbizonyítványok, valamint adóigazolások kiadása. 

- Adók módjára behajtandó köztartozások intézése.  

- A helyi, illetve a gépjárműadóval, valamint a talajterhelési díjjal és a termőföld 

bérbeadásával kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása.  

 

Egyéb feladati közé tartozik: 

- Választási népszavazási, és népszámlálási feladatok végrehajtása.  

- Együttműködés a társszervekkel, valamint a Polgármesteri Hivatal többi belső 

szervezeti egységével.  

 

Az igazgatási és adóügyi osztály tevékenységét további államigazgatási ügyek 

intézésével bővíteni javasoljuk. Az ügyfél – tájékoztatási feladatok ellátását is ezen 

szervezeti egység kereti között, az egyszerűbb típusú, rögtön intézendő feladatok 

átcsoportosításával javasoljuk kiegészíteni. Tehermentesítve ezáltal az érdemi, felsőfokú 

végzettséggel rendelkező ügyintézőket az ilyen szakképesítést nem igénylő 

rutinügyektől. Az átszervezés segítésére, a döntési mechanizmusok korszerűsítésére, az 

ügyintézés menetére, a tanulmány későbbi fejezetében folyamatleírást készítünk. 

1.1.4.3 Okmányiroda Osztály 

A közigazgatás korszerűsítése, az új, korszerű és az Európai Unió által támasztott 

követelményeknek is megfelelő okmánycsalád kidolgozásával és bevezetésével 

kapcsolatos feladatok ellátására hozták létre az okmányirodákat.   Az Okmányirodák 

illetékességi területe az ügyek legnagyobb részében országos, egyes ügyekben, pl: 

kötelezések, vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben pedig a kistérség (15 

település) területe. 

 

1999. évben született megállapodás a Belügyminisztérium és Kiskőrös Város 

Önkormányzata között a kiskőrösi Polgármesteri Hivatalon belül működő okmányiroda 

kialakítására. Az okmányirodai feladatok bővülésével e megállapodást a későbbiekben 

több alkalommal kiegészítették. A jövőt illetően felmerülő kérdés, hogy mely, és hány 
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feladat ellátása hárul még az okmányirodákra, melyekre a későbbiekben – iroda mérete 

behatárolt - szintén alkalmassá kell tenni, szükség szerint munkaállomásokat kell 

bővíteni.  

Az Okmányiroda feladatai közé tartozik:  

 

- Személyazonosító okmányokkal kapcsolatos ügyintézés 

- Népesség nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés 

- Az állampolgársági, az anyakönyvi, a házasságkötési, névviselési, hagyatéki 

ügyintézési feladatok.  

- Közlekedés igazgatási feladatok 

- Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok 

- Lakcímigazolványok intézése, lakcím-nyilvántartás vezetése 

- Vezetői engedélyekkel kapcsolatos feladatok  

- Családi állapot igazolása 

- Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiállítása 

- Ügyfélkapu regisztráció 

- Útlevéllel kapcsolatos ügyintézés 

 

A felsorol ügytípusokból is egyértelműen látszik, hogy az Okmányiroda a Polgármesteri 

Hivatal olyan irodája, amellyel nagyon sok kiskőrösi polgár - valamint illetékességi 

területéből adódóan a kistérség lakói is -  gyakran kerül kapcsolatba, az ott végzett 

munka színvonala, az ügyfelek kiszolgálása az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri 

Hivatal megítélésében jelentős szerepet játszik. 

A szakmai feladatokon túl ezen iroda végzi a Polgármesteri Hivatal számítógépes 

gépparkjának üzemeltetését, szakmai felügyeletét.  

1.1.4.4 Pénzügyi Osztály  

A Pénzügyi Osztály a Polgármesteri Hivatal 13 fővel és jelenleg három csoporttal működő 

önálló szervezeti egysége. A feladatok átstrukturálása, a kisebb szervezeti egységek 

megszűntetése, illetve a feladatok más szervezeti egységekhez történő telepítése a 

döntési kompetenciák javítása érdekében elengedhetetlenül szükséges. Ebben a 

szervezeti felépítésben, a feladatok nem megfelelő kiosztásban kerülnek ellátásra, nem 
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tartjuk indokoltnak 2 fővel önálló csoport létrehozását, a belső szervezet átalakítása mind 

az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal eredményes működésének záloga.  

 

Pénzügyi Osztály a Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezete.  

 

Feladatai:   

 

- Ellátja a pénzügyi tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó 

előirányzat-módosítással, az üzemeletetéssel, fenntartással, működtetéssel, 

beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, 

a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i 

kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló, és saját 

szervezetére kiterjedő feladatokat. 

- Az 1991. évi XX. tv. 140. §. (1) bek. e) pontjában foglaltaknak megfelelően, az 

önkormányzati szinten egységes számviteli rend kialakítása érdekében, kidolgozza az 

Önkormányzat és a Hivatal Számviteli Politikáját és ennek keretében elkészíti az előírt 

szabályzatokat, utasításokat. 

- Gondoskodik a változások átvezetéséről, a szabályzatok, utasítások szükség szerinti 

felülvizsgálatáról. 

- Előkészíti az Önkormányzat éves költségvetési koncepcióját. 

- A Kormány által benyújtott törvényjavaslat, a költségvetési koncepció alapján, a 

jegyző intézkedései szerint, összeállítja az Önkormányzat költségvetésének 

tervezetét, – a költségvetési törvény elfogadása után – a költségvetési rendelet-

tervezetet. 

- A likviditási tervnek megfelelően ellátja az intézmények finanszírozásával kapcsolatos 

feladatokat. 

- Szükség szerint, de legalább negyedévente elkészíti a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet. 

- Elkészíti az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi, valamint háromnegyed éves 

helyzetére vonatkozó beszámolót. 

- Elkészíti az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, éves 

pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, valamint a 

zárszámadási rendelet-tervezetet. 
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- Ellátja az Önkormányzat vagyonának kezelésével, hasznosításával, fejlesztésével 

kapcsolatos feladatokat. 

- Figyelemmel kíséri a terület- és településfejlesztéssel, a közszolgáltatási ágazati 

fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati lehetőségeket, az ezekkel kapcsolatos 

döntéseket követően előkészíti a pályázatokat. 

- Előkészíti, lebonyolítja a Hivatali beruházásokat, ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos 

feladatokat. 

- Ellátja az Önkormányzat által fenntartott oktatási és közművelődési, sport, gyermek-

intézményekkel kapcsolatos szervezési, koordinálási feladatokat, közreműködik az 

intézmények irányításában, felügyeletében. 

- Együttműködik a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével, az 

általa fenntartott, és más, nem Kiskőrös Város Önkormányzata által fenntartott 

oktatási, közművelődési, sport intézményekkel, civil szervezetekkel. 

- Közreműködik a város oktatási, közművelődési és sport feladatainak koncepcionális 

kidolgozásában, a fejlesztési irányok kijelölésében. 

- Ellátja a közoktatási törvényben meghatározott hatósági feladatokat. 

- 17. A Képviselő-testület Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottsága referensi 

feladatkörének ellátása. (Bizottsági ülések előkészítése, a szükséges technikai 

feltételek szolgáltatása, a jegyzőkönyvek elkészítése, továbbítása, valamint a 

bizottsági határozatokkal összefüggő feladatok elvégzése.) 

1.1.4.5 Műszaki Osztály 

A Műszaki Osztály jelenleg 8 fővel a városi főépítész vezetésével működő önálló 

szervezeti egység.  

 

Feladatai a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje szerint:  

 

Önkormányzati feladatok: 

 

- településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos koncepciók, rendezési tervek, 

helyi építésügyi előírások, szabályozási tervek, azok kiegészítésének, módosításának 

előkészítése 
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- vízrendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel, csatornázással kapcsolatos fejlesztések 

előkészítése, kidolgozása, meglévő hálózatok üzemeltetése 

- közutak, járdák fejlesztésének előkészítése, meglévők kezelői feladatainak ellátása 

- köztisztasággal, településtisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok 

ellátása, köztisztasági, parkfenntartási szolgáltatási szerződésekben foglaltak 

betartásának ellenőrzése 

- közműkezelőkkel, szolgáltatókkal együttműködés 

- telekgazdálkodási javaslatok kidolgozása 

- ágazati, lakossági szerveződéssel – teljes és rész – megvalósuló infrastrukturális 

beruházások előkészítése, lebonyolítása 

- közreműködés az ágazati önkormányzati pályázatok elkészítésében. 

 

Hatósági feladatok: 

Építéshatósági feladatok: 

- építmények megépítésére, felújítására, helyreállítására, átalakítására, bővítésére, 

lebontására szóló engedélyezések előkészítése 

- használatbavételi, fennmaradási engedélyezések előkészítése 

- építéshatósági ellenőrzések 

- kötelezések 

- bírságolási eljárás lefolytatása 

- szakhatósági közreműködés 

- telekalakítás, telekhatár rendezési engedélyezések előkészítése 

- helyszíni szemlék megtartása 

- adatszolgáltatás, tájékoztatás ügyfelek, tervezők, kivitelezők részére 

- nyilvántartások vezetése 

- műszaki nyilvántartás 

- lakásépítési, lakásmegszűnési nyilvántartás 

- teleknyilvántartás 

- építésügyi bírság nyilvántartás 

- építéshatósági, építés-felügyeleti ellenőrzések nyilvántartása 

 

Kiemelt építéshatósági feladatok ellátása:  

- Akasztó, Csengőd, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre, Tabdi községekben. 
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Útügyi feladatok: 

- útügyi szakhatósági feladatok ellátása 

- járdaépítés engedélyezése 

- útkezelői feladatok ellátása 

- útbontás, útátfúrás engedélyezése 

- utak, járdák, úttartozékok állapotának ellenőrzése 

- közterület-használat engedélyezése 

- közlekedés-szervezési feladatok ellátása 

- statisztikai jelentések elkészítése, nyilvántartások vezetése 

- közúti jelzőtáblák nyilvántartása 

- utak, járdák nyilvántartása 

 

Vízügyi feladatok: 

- első vízadó rétegit fúrt kutak engedélyezése 

- szikkasztók engedélyezése 

- vízelvezető rendszerek karbantartása, ellenőrzése 

- belvíz-védekezési terv készítése, vezetése 

- csapadékvíz-elvezető rendszer nyilvántartása 

 

 Környezetvédelmi feladatok: 

- fakivágások engedélyezése 

- légszennyezési bejelentőlapok ellenőrzése 

- építési, használatbavételi engedélyezési eljárásnál a 140 kW teljesítmény alatti 

pontforrás esetén levegőtisztaság-védelmi szakhatósági felülvizsgálat 

- zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok ellátása a Kiskőrösi Kistérség 

településeire kiterjedő illetékességgel 

- szeméttelep működésének ellenőrzése 

- rágcsálóirtási feladatok ellátása 

- fásítások, fanyesések előkészítése, ellenőrzése 

- lomtalanítások megszervezése, lebonyolítása 
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Egyéb, kapcsolódó feladatok: 

 

- Önkormányzati beruházásoknál az ágazatot érintő beruházások esetén közreműködés 

- a beruházások előkészítésében; 

- a pályázatok elkészítésében; 

- a közbeszerzési eljárás lefolytatásában; 

- a szerződéskötések előkészítésében; 

- a kivitelezés ellenőrzésében. 

- Költségvetés elkészítésében való közreműködés 

- Társosztályokkal együttműködés közös feladatok ellátásában 

 

Az ügyrend, az eljárási rend, valamint a hatályos jogszabályokban előírt főépítészi 

feladatok felülvizsgálata során javasoljuk a belső szervezet Műszaki Osztályt érintő 

átalakítását is. Az iktatott ügyiratok száma, valamint a készített interjúkban 

megfogalmazottak egyértelműen igazolják, hogy az ügyintézők leterheltsége aránytalan, 

a valódi főépítészi feladatok ellátása elsikkad a mindennapi ügyfelezést, ügyintézést 

igénylő építéshatósági ügyek mellett. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata az átszervezéssel egyidejűleg, a feladatok 

meghatározásával ezen a területen is indokolt.  

1.1.4.6 Népjóléti Osztály 

A Népjóléti Osztály 9 fővel Kiskőrös Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának két 

csoportra tagozódó szervezeti egysége.  Tevékenységi köréből adódóan az iktatott 

ügyiratok száma 2008. évben és, azóta is igen magas. Az osztály, a  hivatal teljes 

ügyiratforgalmának közel 30 %-át bonyolította le. Az osztály munkatársai rengeteg 

ügyféllel vannak napi szinten kapcsolatban, ami – tekintettel legtöbb igen hátrányos, 

szorult helyzetére – fokozott leterhelést jelent az ügyfélfogadásban részt vevő kollegák 

számára. 

 

-  Ellátja az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális intézményekkel 

kapcsolatos szervezési, koordinálási feladatokat, közreműködik az intézmények 

irányításában, felügyeletében. 
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-  Együttműködik a nem Kiskőrös Város Önkormányzata által fenntartott 

egészségügyi, szociális intézményekkel, civil szervezetekkel. 

-  Ellátja a Képviselő-testület, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, valamint a 

polgármester és a jegyző egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi döntésinek 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 

-  Kiskőrös város, Akasztó, Csengőd, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre, Tabdi községek 

vonatkozásában ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális, ill. gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezésével és az intézmények 

ellenőrzésével a körzetközponti jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat. 

-   Kiskőrös város, Akasztó, Csengőd, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre, Tabdi községek 

vonatkozásában ellátja az I. fokú gyámhivatali feladatokat. 

-  Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok. 

-  Drogprevenciós munkacsoport tevékenységében való részvétel. 

-  A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal munkájának koordinálása, segítése. 

 

  Szociálpolitikai hatósági feladatok:  

 

-  ápolási díj megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos 

feladatok 

-  rendszeres szociális segély megállapításával, megszüntetésével, 

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 

-  időskorúak járadéka megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával 

kapcsolatos feladatok 

- lakásfenntartási támogatással összefüggő feladatok 

-  lakbértámogatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

-  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával, megszüntetésével, 

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 

-  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

-  átmeneti segély megállapításával kapcsolatos feladatok 
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- közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladatok 

- köztemetéssel kapcsolatos feladatok 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos 

feladatok 

- egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatos 

feladatok 

- közlekedési támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

- személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultság megállapításával 

kapcsolatos feladatok 

- átalakítási támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos 

feladatok 

- szociális otthoni elhelyezéssel kapcsolatos feladatok 

- rehabilitációs ügyek intézése, részvétel a rehabilitációs bizottság munkájában 

- hadigondozási ügyek intézése 

- lakáscélú szociális támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok 

- hatósági bizonyítvány kiállítása lakásépítési kedvezmény személyi feltételeinek 

igazolására 

- hatósági bizonyítvány kiállítása szociális ellátásról 

- környezettanulmány készítése más hatóság megkeresésére 

- jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyek intézése 

 

A szervezeti egységek tagozódását, megoszlását az egészségügyi és szociálpolitika, 

valamint gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás területén az alacsony létszám ellenére 

is az ellátandó területek különbözősége miatt indokoltnak tartjuk. Szervezetfejlesztési 

lépéseket, hatékonyságot növelő változtatásokat ezen a területen nem javasolunk.  
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1.2 A minőséget alapvetően befolyásoló szabályozó 
dokumentumok  

A Polgármesteri Hivatalnál a minőséget alapvetően befolyásoló szabályozó 

dokumentumok az alábbiak: 

 

Belső dokumentumok: 

 

Általános belső dokumentumok 

• Alapító Okirat 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 

• Polgármesteri Hivatal Ügyrendje  

• Szabályozás a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjéről   

• Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata  

• Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

• Okmányiroda Adatvédelmi Szabályzata  

•  Polgármesteri Hivatal  Közszolgálati Szabályzata 

• Esélyegyenlőség terv  

• A testületi előterjesztések készítésének, továbbításának, kezelésének rendje 

• Kiskőrös Város Önkormányzatának számviteli rendje, ezen belül:  

számviteli politika 

eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 

selejtezési szabályzat 

pénz és értékkezelési szabályzat 

bizonylati szabályzat 

• Kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési és érvényesítés rendjének 

szabályozása 

• Iktatott Ügyiratok száma 2008. évben 

• költségvetési rendelet és mellékletei 

• zárszámadási rendelet és mellékletei  

• Munkavédelmi szabályzat  

• Védőruha, védőeszköz juttatási szabályzat 

• Tűzvédelmi szabályzat (előkészítés alatt) 

• Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmének szabályzata 
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• Telefonhasználat rendjének szabályzata 

• Biztonságtechnikai rendszer üzemeltetésének szabályzata 

• Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) 

• Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének szabályzata 

• Testületi határozatok 

• Polgármesteri intézkedések 

• Egyéb jegyzői intézkedések 

 

A szolgáltatási, illetve azt kiszolgáló folyamatokat szabályzó belső dokumentumok 

• Munkautasítások 

• Munkaköri leírások 

• Teljesítmény-kiírások, értékelések 

 

Külső dokumentumok: 

• Jogszabályok: 

- Törvények,  

- Kormányrendeletek, 

- Miniszteri rendeletek, 

- Önkormányzati rendeletek 

• Szabványok, Megállapodások. 

1.3 A Polgármesteri Hivatal feladat és hatáskörei  

1.3.1 A feladat és hatáskörtelepítés rendszere általában (1a) 

A feladat és hatáskör telepítés rendszerének megértése, a jelenlegi döntési folyamatok 

felülvizsgálata elengedhetetlenül szükséges a projektben foglalt célok megvalósításához, 

Kiskőrös Polgármesteri Hivatalának jövőben eredményes működéséhez, céljai eléréséhez. 

Éppen ezért először általánosságban, majd konkrétan, egy konkrét példán keresztül 

vizsgáljuk meg ezen kérdéskört.  

Önkormányzati rendszerünkben az állampolgárok, jogi személyek egyedi hatósági ügyeit 

fő szabályként a hozzájuk legközelebb lévő szervezet, a polgármesteri hivatal 

(körjegyzőség) intézi. 
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Mind az önkormányzati, mind az államigazgatási feladatok, hatáskörök telepítésének 

egyik legfontosabb alapelve, hogy azokat lehetőség szerint az állampolgárokhoz 

legközelebb lévő szervek lássák el, magasabb szintre csak gazdaságossági, szakszerűségi 

okokból kerüljenek. 

Amíg önkormányzati ügyet csak törvény, addig államigazgatási feladatot és hatáskört 

törvény és kormányrendelet határozhat meg. A helyben intézendő államigazgatási 

ügyekben általában a jegyzőnek (főjegyzőnek) adja a jogszabály az államigazgatási 

feladatot és hatáskört, kivételesen közvetlenül kaphat államigazgatási feladat és 

hatáskört a polgármesteri hivatal ügyintézője. 

 

Az államigazgatási feladatok és hatáskörök telepítésénél is érvényesül az a megoldás, 

hogy a nagyobb teljesítőképességű önkormányzatok, a városi önkormányzatok jegyzői 

több feladatot és hatáskört kaphat, melyeket a város területén kívül, 

kormányrendeletben kijelölt illetékességi területen a községekre is kiterjedően látnak el. 

 

Napjainkban egyértelműen látszik, hogy a polgármesteri hivatalok szakapparátusára 

háruló feladatok nem lesznek egyszerűbbek, az eljárási szabályok szigorodnak.  

 

A hatáskör telepítések esetében megfigyelhető az a tendencia, hogy a kormány egyre 

gyakrabban él az államigazgatási hatósági ügyek esetében a differenciált hatáskör 

telepítés lehetőségével. Egyre több hatáskört kapnak a kistérségi 

székhelytelepülések jegyzői, így Kiskőrös Város Jegyzője is. Ez indokolja, hogy 

szükséges meghatározni azt az eljárási rendet, amelyet hatáskörbővülés esetén 

javasolunk követni. 

1.3.2 A feladat és hatáskörtelepítés egy konkrét példán keresztül (1e) 

Kiskőrös város körzetközponti szerepéből adódóan Kiskőrös Város Jegyzőjének hatásköre 

és illetékessége jogszabályváltozás következtében 2009.év tavaszától a telepek 

nyilvántartásba vétele és engedélyezése vonatkozásában a Kiskőrösi Kistérség 

településeire is kiterjed. Ezért most nézzük ezen a konkrét példán keresztül a döntési 

folyamatokat, a hosszú távon követendő feladatokat. Példaként azért választottuk a 

telepek nyilvántartásával és a telepengedélyek kiadásával kapcsolatos eljárási rendet, 
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mert jelenleg ez aktuális, ezen a területen 2009. évben jelentős jogszabályváltozás 

történt, ennek következtében nemcsak a döntési mechanizmusok, de Polgármesteri 

Hivatalra háruló jogszabályértelmezési, jogalkalmazási nehézségek is a szemünk elé 

tárulnak.  

 

2009. március 31-én lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 

valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. 

(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.). 

 

A Kormány a R. 3. § -a értelmében a hatáskört a bejelentéshez kötött és a 

telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek esetében a telep fekvése szerint illetékes, a 

települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben 

meghatározott kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi 

önkormányzat jegyzőjéhez (a továbbiakban: kistérségi jegyző) telepítette. A kistérségi 

jegyzőhöz kell a bejelentés-köteles ipari tevékenység esetében a bejelentést megtenni, 

illetve engedélyköteles tevékenység esetében hozzá kell az engedély kiadása iránti 

kérelmet benyújtani.  

 

A tanulmány 3. fejezetében a javaslatok között részletesen kidolgozzuk a 

telepengedélyezési eljárás folyamatát, az alkalmazott eljárási rendet, az eljárás 

egyszerűsítését szolgáló, általunk használni javasolt iratmintákat.   

1.4 SWOT analízis (1a) 

Ezen módszer segítségével meghatároztuk az erős és gyenge pontokat, az eljárások 

egyszerűsítésében rejlő lehetőségeket, feltérképeztük a veszélyeket. A Polgármesteri 

Hivatal 15 köztisztviselője, beleértve a jegyzőt, aljegyzőt, és a polgármestert is, részt 

vett a munkában. A csapat először kb. 20 percig önállóan, majd az egyes pontokhoz írt 

javaslatokat megvitatva igen aktívan, egymást meggyőzve, véleményeket cserélve 

alakította ki saját szervezetének gyorsfényképét. 

A felkészült, a jogszabályokat jól ismerő köztisztviselők, mint a Polgármesteri Hivatal 

szervezetének erőssége valamennyi résztvevő egyöntetű, határozott véleményeként 
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került megfogalmazásra. A gyengeségek között egyrészt a saját szervezet hiányosságai 

kerültek megfogalmazásra. Ilyen volt a nagy fluktuáció, a feladatok nem egyértelmű 

meghatározása, a számonkérések elmaradása, a szervezeti egységek közötti 

együttműködés hiánya.  

A gyengeségek másik csoportja a Polgármesteri Hivatal jelenlegi adottságából, 

informatikai fejlesztések hiánya, régi beidegződött gyakorlatok, a szervezeti egységek 

közötti rossz kommunikáció, a belső, egységes jogalkalmazás hiányából tevődött össze.  

Egységes véleményként került megfogalmazásra a dolgozók egyenlőtlen leterheltsége is, 

ami azt jelenti, hogy egyes területeken a kollegák nagyon leterheltek, másokon viszont 

felesleges kapacitások vannak.  

A Polgármesteri Hivatal szervezetére ható külső tényező, amelynek jobb kihasználásával 

a szervezet működése jobbá, hatékonyabbá tehető az e-ügyintézés továbbfejlesztése, a 

pályázati lehetőségek kihasználása, és a hivatal saját tevékenységének menedzselése, 

valamint a lakossággal való jobb kapcsolat kialakítása szerepelt az egész hivatali 

szervezet jellemzőjeként.  

A veszélyek megfogalmazásában teljesen egységes volt a csapat véleménye a jogi 

szabályozottság kaotikussága, a közszolgálat túlpolitizáltsága, a gyorsan változó és nem 

egyértelműen meghatározott célokat illetően, amelyre folytonos változás miatt a hivatal 

nem mindig tud megfelelően reagálni, a már megkezdett munkát teljesen más irányba, 

más szempontok mentén folytatni.  

A Swot analízis során egy igazán aktív munkavégzés, véleménycsere, jó hangulat volt 

jellemző. A résztvevők egymás érveit meghallgatva, sokszor egymást meggyőzve, saját 

gondolati elképzelésüket hozzátéve, a szervezet működését jól ismerve gyűjtötték össze 

a Polgármesteri Hivatalra általánosságban jellemző „erősségeket”, „gyengeségeket”, 

„lehetőségeket” és „veszélyeket”. 
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1.5 A dolgozói elégedettség mérés értékelése (1e; 1f; ) 

A hivatal szervezetének átalakítása, az ügyintézés eredményességét segítő mutatók 

javítása érdekében elengedhetetlen annak a környezetnek megismerése, amiben a 

köztisztviselő mindennapi munkáját végzi. A hivatalon belüli koordinációs funkció 

színvonalának növeléséhez, a javaslatok megfogalmazásához nyújt segítséget a dolgozók 

munkakörülményének, véleményének feltérképezése.   

A dolgozók véleményének megismerésére, egy 7 oldalas, egyszerű, különösebb 

magyarázatot nem igénylő, értelemszerűen kitöltendő tesztet használtunk. A tesztet 

valamennyi dolgozó egy időben, egy helyen a képviselő testület konferencia termében 

töltötte ki.   

A teszt kitöltését megelőzően a köztisztviselők részletes tájékoztatót kaptak az ÁROP 

projekt keretében megvalósítandó feladatokról, a projekt és a vezetés céljairól. A munka 

kb. 45 percet vett igénybe, majd ezt követően sor került kérdések megfogalmazására is.  

A leadott kérdőíveket, a kérdésekre adott válaszokat pontonként értékeltük, melyeket az 

alábbiak szerint grafikonos és szöveges formájában foglalunk össze.  

 

 

Összességében mennyire elégedett a munkahelyével?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

 

A dolgozók 40 – 40 %-a elégedett, illetve inkább elégedett a munkahelyével. Mindössze 

2 fő válaszolta azt, hogy nem elégedett, és 7 fő azaz a kérdőívet kitöltők 15 %-a inkább 

nem elégedett a polgármesteri hivatallal.  
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Hogyan vélekedik jelenlegi munkahelyér ől más munkahelyhez 
képest, ahol képesítései szerint dolgozhatna?

0 5 10 15 20

Jelentősen jobb másoknál.

Jobb másoknál.

Inkább jobb másoknál.

Inkább elmarad másoktól.

Elmarad másoktól.

Jelentősen elmarad másoktól.

 

 

A dolgozók 68 %-a úgy ítéli meg, hogy a polgármesteri hivatalban jobb, inkább jobb  

dolgozni, mint más olyan munkahelyen, ahol a képesítése szerint dolgozhatna. Összesen 

27 % mondja azt, hogy más munkahelyhez viszonyítva rosszabb a városházán dolgozni.  

 

Mennyire elégedett a munkahelyén az alábbi tényezőkkel? 

 

Stabil, biztos munkahely

0 5 10 15 20 25 30 35

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

A grafikon jól mutatja, hogy a dolgozók nagy többsége stabilnak, biztosnak ítéli meg 

munkahelyét. 13 %-ék mondja azt, hogy nem illetve inkább nem tartja stabilnak.  

 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

34

Fizetés és juttatás

0 5 10 15 20 25

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

 

A fizetést, juttatásokat illetően már jóval magasabb azoknak az aránya 

összesen 41 %-ék, akik nem elégedettek azzal a bérrel, egyéb juttatásokkal amit a 

polgármesteri hivatalban kapnak. 15 %-a azaz 7 fő a  kérdőívet kitöltő dolgozóknak 

elégedett, 45 %-a pedig inkább elégedett a kapott munkabérével, juttatásokkal.   

 

Munkakörülmények

0 5 10 15 20 25

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

 

A munkakörülményeket illetően összesen 34 %-ék nyilatkozik úgy, hogy inkább nem, 

nem, illetve egyáltalán nem elégedett. A vizsgált dolgozók közül 2 fő teljesen elégedett, 

9 fő elégedett, és 20 fő azaz 43 %-ék mondja azt, hogy inkább elégedett munkahelyén a 

munkakörülményekkel.  
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Beosztás, karrierlehet őség

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

A beosztást, karrierlehetőséget vizsgálva összesen 23 %-ék az, aki nem elégedett, vagy 

inkább nem elégedett a lehetőségekkel. A többség a vizsgált dolgozók 77 %-a elégedett 

a beosztásával, a karrier lehetőségekkel.  

 

Munkatársi kapcsolatok

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

 

A munkatársi kapcsolatokat kérdezve a többség jónak ítéli meg a polgármesteri 

hivatalban dolgozók egymás közötti kapcsolatait. Összesen 23 %-ék mondja azt, hogy 

nem jó a munkatársak egymás közötti viszonya.  

 

Fejlődési, képzési lehet őségek

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.
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A fejlődési képzési lehetőségek terén viszont úgy gondolják a dolgozók, hogy 

nem jók a lehetőségek a hivatalban. Összesen 64 % mondja azt, hogy inkább nem 

elégedett, nem elégedett, valamint egyáltalán nem elégedett. 1 fő teljesen elégedett, 9 

fő pedig elégedett a hivatal által nyújtott fejlődési, képzési lehetőségekkel.  

 

Tartalmas, kihívó munkafeladatok

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

 

A vizsgált dolgozók 74 %-ának véleménye szerint a munkafeladatok a hivatalban 

tartalmasak. 26 %-a viszont a képességeihez viszonyítva nem ítéli tartalmasnak, 

kihívónak az általa végzett munkát.  

 

 

Jut id ő a családomra, önmagamra (kevés túlóra, nincs ottho ni 
munkavégzés)

0 5 10 15 20 25

Teljesen elégedett.
Elégedett.

Inkább elégedett.
Inkább nem

Nem elégedett.
Egyáltalán nem

 

 

Ezen kérdés vonatkozásában 73 % mondja azt, hogy van ideje a családjára, kevés a 

túlóra, otthoni munkavégzés nincsen. 27 % véleménye szerint pedig inkább nem jut idő 

a családra, önmagára, sok a túlóra.  
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Milyennek ítéli meg a megbecsülést, amit közvetlen felettesét ől kap 
Ön? Anyagilag

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Teljes mértékben megbecsülnek.

Megbecsülnek.

Inkább megbecsülnek.

Inkább nem becsülnek meg.

Nem becsülnek meg.

Egyáltalán nem becsülnek meg.

 

 

A közvetlen felettestől kapott megbecsülést a választ adó dolgozók 69 %-a értékeli 

jónak, 31 %-ának pedig az a véleménye, hogy felettese nem becsüli meg a munkáját 

anyagilag.  

 

 

Milyennek ítéli meg a megbecsülést, amit közvetlen felettesét ől kap Ön? 
Szakmailag

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1. Teljes mértékben megbecsülnek.

2. Megbecsülnek.

3. Inkább megbecsülnek.

4. Inkább nem becsülnek meg.

5. Nem becsülnek meg.

6. Egyáltalán nem becsülnek meg.

 

 

A szakmai megbecsülést illetően pedig a dolgozók 76 %-a elégedett, 24 %-a pedig nem 

érzi úgy, hogy a közvetlen felettese szakmailag elégedett lenne a munkájával.  
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Milyennek ítéli meg a megbecsülést, amit közvetlen felettesét ől kap 
Ön? Emberileg

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Teljes mértékben megbecsülnek.

Megbecsülnek.

Inkább megbecsülnek.

Inkább nem becsülnek meg.

Nem becsülnek meg.

Egyáltalán nem becsülnek meg.

 

 

A felettestől jövő emberi megbecsülés esetén 34 %-ék, 16 fő érzi úgy, hogy 

megbecsülik, 15 %-ék azaz 7 fő, hogy teljes mértékben megbecsülik munkahelyén. A 

dolgozók 36 % ának véleménye szerint pedig inkább nem becsüli meg, nem becsüli meg, 

illetve egyáltalán nem becsüli meg felettese.  

 

Milyennek ítéli meg a megbecsülést, amit közvetlen felettesét ől kap 
Ön? Mennyire elégíti ki szakmailag az a munka, amit  jelenleg végez?

0 5 10 15 20 25

Teljesen kielégít.

Kielégít.

Inkább kielégít.

Inkább nem elégít ki.

Nem elégít ki.

Egyáltalán nem elégít ki.

 

 

A végzett szakmai munkával 58 %-ában elégedettek a dolgozók. 28 %-a gondolja úgy, 

hogy inkább kielégíti az a szakmai munka amit végez, 15 %-a pedig úgy érzi nem elégíti 

ki a jelenleg végzett szakmai munka.  
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Mennyire elégedett munkája szervezettségével, szabá lyozottságával?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Teljesen elégedett.

Elégedett.

Inkább elégedett.

Inkább nem elégedett.

Nem elégedett.

Egyáltalán nem elégedett.

 

 

A szakmai munka szervezettségével, szabályozottságával 32 %-a elégedett, inkább 

elégedett 38 %-ék, és 30 %-ék pedig nem elégedett a dolgozóknak.  

 

Mennyiben segítik kollégái munkái Önt abban, hogy Ö n hatékonyan, 
eredményesen végezze munkáját?

0 5 10 15 20 25

Teljes mértékben és mindenre kiterjedően segítik.

Segítik.

Inkább segítik.

Hátráltatják.

Inkább hátráltatják.

Hátráltatják.

 

A kollegák egymás közötti viszonyát illetően a nagy többség azon az állásponton van, 

hogy segítik egymást abban, hogy mindenki eredményesen végezze saját munkáját.  

 

Milyen érzésekkel érkezik reggelente munkahelyére?

0 5 10 15 20 25

Teljes mértékben jó.

Jó.

Inkább jó.

Inkább nem jó.

Nem jó.

Egyáltalán nem jó.
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A többség jó érzéssel érkezik reggel munkahelyére, 26 %-ék mondja azt, hogy nem jó 

érzés tölti el, amikor dolgozni indul.  

 

Melyik a leginkább igaz az Ön munkahelyére?

0 5 10 15 20 25

Harmonikusan együttdolgozó kollektíva.

Jó légkör.

Változó légkör.

Zavaros légkör.

Rossz légkör.

Gátló légkör.

 

49 %-ék véleménye szerint változó a légkör a polgármesteri hivatalban. 23 %-ék pedig 

rossznak, zavarosnak ítéli meg a munkahelyi légkört. A dolgozók mindössze 28 %-

ának a véleménye az, hogy jó a légkör, harmonikusan dolgozik együtt a 

kollektíva.  

 

Meddig szeretne a szervezetben dolgozni?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Folyamatosan, nyugdíjazásig.

Folyamatosan, ameddig van fejlődési lehetőségem.

Nem tervezem a váltást.

Ha sokkal jobb ajánlatot kapok, váltanék.

Lehetőség esetén váltani akarok.

Fontolgatom az azonnali felmondást.

 

 

A fentebb kérdezett stabil, biztosnak ítélt munkahelyből következően a dolgozók 67 %-a 

itt szeretne folyamatosan munkát végezni, 26 %-ék mondja azt, hogy csak akkor 

váltana, ha sokkal jobb ajánlatot kapna, és mindössze 9 %-ék az, aki lehetőség esetén  

rögtön váltana. 
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Milyennek tartja munkahelyi körülményeit az elhelye zés és irodai 
felszerelés szempontjából?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Minden szempontjából jónak.

Jónak.

Inkább jónak.

Inkább gyengének.

Rossznak.

Elviselhetetlennek.

 

 

43 %-ék gyengének, rossznak ítéli meg a munkahelyi körülményeket az elhelyezés és 

irodai felszerelés szempontjából. Inkább jónak tartja 32 %-ék, és jónak illetve minden 

szempontból jónak tartja 25 %-ék.  

 

Kap visszajelzést (dicséretet, vagy elmarasztalást)  teljesítményér ől, az 
Ön által végzett munkájáról? A szervezeti egység ve zetőjétől?

0 5 10 15 20 25 30

Minden esetben.

Szinte mindig.

Gyakran.

Ritkán (de rendszeresen).

Alkalomszerűen.

Soha.

 

A munkatársak 53 %-ának véleménye az, hogy csak alkalomszerűen kap 

visszajelzést a teljesítményéről a szervezeti egység vezetőjétől, 17 %-ék mondja azt, 

hogy gyakran, 15 %-ék pedig ritkán, de rendszeresen részesül visszajelzésben.  A 

megkérdezettek 9 %-ának véleménye az, hogy soha nem kapott még visszajelzést a 

munkáját illetően a szervezeti egység vezetőjétől.  
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Elégedett Ön a szervezeti egység vezet ője munkájával, abból a 
szempontból, hogy megtesz-e mindent a szervezet ere dményessége 

érdekében?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Teljes mértékben.

Igen.
Inkább igen.

Inkább nem.

Nem.
Egyáltalán nem.

 

 

A megkérdezettek 40 %-ának véleménye az, hogy a szervezeti egység vezetője mindent 

megtesz a szervezet eredményessége érdekében. 23 % szerint inkább nem, nem illetve 

egyáltalán nem tesz semmit vezetője annak érdekében, hogy a polgármesteri hivatal 

eredményesen működjön. Azt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az értékelést nem 

szervezeti egységenként külön – külön végeztük, amiből azt a következtetést lehet 

levonni, hogy vannak olyan vezetők, akiknek beosztott munkatársai úgy gondolják az ő 

vezetőik jó vezetők, mindent megtesznek a szervezet hatékony működése érdekében, és 

nyilván vannak olyan vezetők is, akikről a beosztottak ezzel ellentétes véleményen 

vannak.  

 

Elégedett –e a  fels ő vezetőinek munkájával? Megtesznek –e mindent a 
fels ő vezetők Ön szerint a szervezet eredményessége érdekében?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Teljes mértékben.
Igen.

Inkább igen.
Inkább nem.

Nem.
Egyáltalán nem.

 

 

A felső vezetők munkáját (jegyző, aljegyző, polgármester, alpolgármester) a 

dolgozók 71  %-a jónak ítéli meg, mindössze 28 % véleménye az, hogy nem tesznek 

meg mindent a szervezet eredményessége érdekében. 
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Mi az, ami Ön szerint leginkább illik a szervezeti egység vezet ője 
viselkedésére?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kényszerítő 

Iránymutató

Kapcsolatközpontú

Demokratikus

Követelményállító

Felkészítő

 

A szervezeti egységek vezetőinek viselkedését iránymutatónak ítéli meg a beosztottak 30 

%-a, kényszerítőnek 28 %, követelményállítónak 26 %, és kapcsolatközpontúnak 11 %. 

Itt is fontos megjegyezni, hogy a szervezeti egységek vezetőit összességében értékeltük, 

éppen ezért tűnik ki egyértelműen a grafikonból, hogy más – más típusú vezető áll az 

egyes szervezeti egységek élén. Azt, hogy melyik szervezeti egység vezetőjéről 

konkrétan mi a dolgozók véleménye, azt jelen tanulmányban nem vizsgáljuk, a szervezet 

egésze az, ami meghatározó, a szervezetfejlesztés szempontjából iránymutató.  

 

 

Mennyire vonja be Önt a tervezési és döntési el őkészítési folyamatokba a szervezeti egység vezet ője?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Minden esetben.

Szinte mindig.

Gyakran.

Ritkán (de rendszeresen).

Alkalomszerűen.

Soha.

 

 

Ezen grafikon jól mutatja, hogy a dolgozók döntő többségének 70 %-ának 

véleménye az, hogy a tervezési, döntési, előkészítési folyamatokba a vezetője 

nem vonja be, vagy nagyon ritkán vonja be. 32 % érzi úgy, hogy rendszeresen részt 

vesz a döntési folyamatokban. Ezen eltérés oka nyilvánvalóan az is, hogy vannak olyan 

munkakörben foglalkoztatott köztisztviselők, ahol a munka jellege olyan, ami nem teszi 

indokolttá a kollega vezetői döntésekbe, előkészítési folyamatokba való bevonását. Egy 

anyakönyvezető, vagy egy okmányirodai ügyintéző, de mondhatjuk akár a 

szabálysértési, igazgatási ügyintézőket is általában feladatik nagy részében önálló 
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kiadmányozási joggal rendelkeznek, a tevékenységük jellege olyan, hogy nem játszanak 

szerepet a stratégiai kérdésekben, a vezetői döntés előkészítő folyamatokban.  

 

Mennyire tartja magát tájékozottnak a szervezete jö vőjéről, fej lesztési terveir ől, stratégiájáról?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Teljes mértékben.

Igen.

Inkább igen.

Inkább nem.

Nem.

Egyáltalán nem.

 

 

A vezetők, ügyintézők, valamint ügykezelőkkel készített személyes interjúk során is 

egyértelműen megállapítható, hogy az egész szervezet, azaz a Polgármesteri Hivatal 

jövőjéről, fejlesztési terveiről, stratégiájáról, a köztisztviselők többségének 

nincs információja. A grafikon is jól mutatja, hogy 51 % véleménye az, hogy nem 

tájékozott a szervezet jövőjét illetően. 17 % tájékozottnak tartja magát, és 36 % mondja 

azt, hogy inkább tájékozott a szervezet jövőbeni elképzeléseit illetően, mint nem 

tájékozott.  

 

 

Mennyire vonja be a szervezet fels őszint ű vezetése Önt a tervezési és döntési el őkésztési folyamatokba?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Minden esetben.

Szinte mindig.

Gyakran.

Néha.

Ritkán

Soha.

 

 

A felsőszintű vezetés (jegyző, aljegyző, polgármester, alpolgármester) jellemzően 

stratégiai döntéseket, a Képviselő-testület munkájának előkészítését, a döntések 

végrehajtásának ellenőrzését végzi. Ezen feladataik ellátásában Őket a Polgármesteri 

Hivatalon belül egy szűkebb csoport segíti. Jól látható a grafikonból, hogy a felső vezetés 

sok dolgozóval egyáltalán nincs napi kapcsolatba, éppen ezért gondolja 38 % azt, hogy 
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az ilyen szinten történő tervezési és döntési előkészítési folyamatokban soha nem vesz 

részt. A ritkán, néha, illetve gyakran válaszok közel azonos arányban szerepelnek, 

nyilván a köztisztviselő által ellátott munkakör, valamint az előkészítést igénylő döntés 

típusa az, ami e tekintetben meghatározó.  

 

 

Mennyire kíséri figyelemmel az Ön feladatainak elvé gzését a szervezeti egység vezet ője?

0 2 4 6 8 10 12 14

Rendszeresen.

Szinte mindig.

Gyakran.

Néha.

Ritkán.

Soha.

 

 

A feladat elvégzésének vezető általi nyomon követése, szintén szervezeti 

egységenként változó képet mutat. Összességében azonban megállapítható, hogy a 

beosztottak 62 %-ának az a véleménye, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri munkáját 

a főnöke, 40 % pedig úgy vélekedik, hogy munkáját nem ellenőrzik, tevékenységét 

vezetője nem kíséri figyelemmel.  

 

 

Hisz Ön abban, hogy ezen felmérés eredményeként bár mely 
problémásnak mutatkozó területen javító intézkedése kre kerül sor?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Meggyőződésem.

Bízom benne.

Nem bízom benne.

 

 

Érdekes képet mutat ezen grafikon, ami tulajdonképpen a szervezet egész működésére 

világít rá. A dolgozók 72 %-a bízik a változtatásban, abban, hogy a készülő 

tanulmányban megfogalmazott javaslatok hasznosak lesznek a saját munkájukat és a 
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szervezet egészét érintően is. A problémák kezelését, megoldását szükségesnek tartják. 

A személyes interjúk rengeteg megoldandó kérdést vetettek fel: a kommunikáció, 

információ hiánya, a zavaros légkör, az egyenlőtlen leterheltség, a feladat kiosztások 

rendszertelensége, szervezetlensége, nyomon követhetetlensége, és 

ellenőrizhetetlensége volt az, amit a legtöbb kollega, vezető, ügyintéző egyaránt 

megfogalmazott.  

Stabil, biztos munkahely

Magas fizetés és juttatás

Jó munkakörülmények

Magasabb beosztás, karrierlehetőség

Jó kapcsolat a munkatársakkal

Korrekt viszony a főnök és beosztott között

Fejlődési, képzési lehetőségek

Tartalmas, kihívó munkafeladatok
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Mi az ami egy munkahelyet Ön szerint vonzóvá tesz?
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Stabil, biztos munkahely 30 2 2 4 1 1 2 3 

Magas fizetés és juttatás 2 13 10 4 4 4 6 4 

Jó munkakörülmények 2 9 7 9 11 2 4 2 

Magasabb beosztás, 

karrierlehet őség 1 1 0 4 2 3 8 25 

Jó kapcsolat a munkatársakkal 4 7 13 13 7 2 0 1 

Korrekt viszony a f őnök és 

beosztott között 3 11 11 7 7 3 3 1 

Fejlődési, képzési lehet őségek 2 2 1 3 7 16 12 3 

Tartalmas, kihívó munkafeladatok  4 4 3 1 6 13 10 5 

 
 

A dolgozók közül nagyon sokan (30) bejelölték, hogy a stabil és biztos munkahely a 

legfontosabb számukra. (piros) Majdnem ennyire fontos a dolgozók 1/3-ának a magas 

fizetés és juttatás. (zöld) 

Közepesen fontos a dolgozók 1/3-ának a munkatársakkal kialakított jó viszony (sárga), 

és kb ugyanennyi tartják kevésbé fontosnak a fejlődési, képzési lehetőségeket, valamint 

a tartalmas, kihívó feladatokat. (narancs) 

A dolgozók majdnem felének egyáltalán nem fontos a magasabb beosztás, és a 

karrierlehetőség. (fekete) 
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Kényelmes iroda.

Más főnöki vezetési stílus.

Jó, gyors számítástechnikai eszközök.

Hatékony csoportmunka a munkatársakkal.

Több és több témában egyeztetés a főnökkel.

Egyértelmű utasítások és információk.

Személyre szabott motiváció.

Rendszeres szakmai továbbképzés.

Nyílt véleménynyilvánítási lehetőség.

Felhasználóbarát számítógépes programok.

Egyszerű eljárási rendek.
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Mely tényez ők a legfontosabbak a munkája hatékonyságának növelé sére? (1= legfontosabb, 
5= legkevésbé fontos)
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Kényelmes iroda 1 0 3 4 7 

Más főnöki vezetési stílus 7 4 4 3 3 

Jó, gyors számítástechnikai eszközök 5 7 5 6 5 

Hatékony csoportmunka a munkatársakkal 12 10 5 5 6 

Több és több témában egyeztetés a 

főnökkel 2 1 4 3 4 

Egyértelmű utasítások és információk 13 6 5 4 7 

Személyre szabott motiváció 2 5 12 9 4 

Rendszeres szakmai továbbképzés 1 3 7 4 6 

Nyílt véleménynyilvánítási lehetőség 1 4 3 3 3 

Felhasználóbarát számítógépes programok 2 3 2 6 1 

Egyszerű eljárási rendek 4 5 0 7 4 

 

 

A munkatársak 50 %-a a legfontosabb hatékonyságnövelő eszköznek az 

egyértelmű utasításokat, és a hatékony csoportmunkát tartják. Ennek hiányát 

fogalmazták meg sokan a személyes interjúk során.  

Közepesen fontos dolog a személyre szabott motiváció a dolgozók 20 %-a szerint. A 

felsorolt tényezők közül nagyon megoszlott a vélemény arról, hogy mi a legkevésbé 

fontos, a munkavégzés hatékonyságának növelése eszközrendszerében, így ilyet nem is 

emeltünk ki, hiszen ez alapján általánosságban a szervezet egészére következtetést 

levonni nem lehet.  



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

50
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Becsületesség, nyíltság, őszinteség

Szakértelem az alapszakmára

Szakértelem a vezetése vonatkozóan

Példamutatás

Empátia (mások érzéseinek átélésére való képe...

Határozottság

Jó kommunikációs képesség

A végzett munka reális értékelésének képessége

Szervezőképesség

Konfliktus-megoldási képesség

Döntési képesség
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Melyik jellemz őt várja el leginkább szervezeti egysége vezet őjétől? (1= legfontosabb, 5= legkevésbé 
fontos)

 1 2 3 4 5 

Következetesség 4 7 4 8 6 

Becsületesség, nyíltság, őszinteség 7 3 1 2 4 

Szakértelem az alapszakmára 17 3 1 1 3 

Szakértelem a vezetése vonatkozóan 7 9 3 1 3 

Példamutatás 3 2 5 0 4 

Empátia (mások érzéseinek átélésére való 

képesség) 1 5 1 5 6 

Határozottság 2 2 4 3 2 

Jó kommunikációs képesség 4 2 2 6 1 

A végzett munka reális értékelésének képessége 3 5 7 3 4 

Szervezőképesség 1 3 4 3 5 
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A szervezeti egység vezetőjétől a legtöbben elsősorban az alapszakmára vonatkozó 

szakértelmet várják el. A megkérdezettek közel 20 %-a a vezetésre vonatkozó 

szakértelmet tartja fontosnak. Érdekes módon az empátia, a következetesség és a 

konfliktus-kezelési képesség olyan jellemzők, amit nem tart fontosnak vagy a legkevésbé 

fontosnak tart a válaszadók 30%-a. A szakmai illetve vezetői alkalmasság az, amit a 

dolgozók elsősorban elvárnak szervezeti egységük vezetőjétől.  
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Következetesség:

Becsületesség, nyíltság, őszinteség:

Szakértelem az alapszakmára:

Szakértelem a vezetése vonatkozóan:

Példamutatás:

Empátia:

Határozottság:

Jó kommunikációs képesség:

A végzett munka reális értékelésének képessége:

Szervezőképesség:

Konfliktus-megoldási képesség:

Döntési képesség:1 2 3 4 5
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Milyen mértékben felel meg szervezeti egység vezet ője ezen elvárásoknak! (1= tökéletesen, 6= legkevésb é 
sem)
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 1 2 3 4 5 6 

Következetesség 
8 14 13 6 4 0 

Becsületesség, nyíltság, őszinteség 12 10 10 6 6 0 

Szakértelem az alapszakmára 22 12 2 3 6 0 

Szakértelem a vezetése vonatkozóan 
13 7 15 8 2 0 

Példamutatás 12 13 9 7 3 0 

Empátia 8 10 13 9 5 0 

Határozottság 14 10 7 4 8 0 

Jó kommunikációs képesség 13 7 13 5 7 0 

A végzett munka reális értékelésének 

képessége 6 10 17 5 5 0 

Szervezőképesség 8 12 12 6 5 0 

Konfliktus-megoldási képesség 6 13 13 9 4 0 

Döntési képesség 13 12 5 10 4 0 

 

 

 

Ezen grafikon pedig arra kérdez rá, hogy az előzőekben fontosnak tartott 

tulajdonságoknak mennyire felel meg az adott szervezeti egység vezetője. A dolgozók 

többségének a véleménye szerint vezetője megfelel, illetve tökéletesen megfelel a 

szakmai elvárásoknak. A vezetési képességek vonatkozásában már sokkal kevesebb 

dolgozó gondolja ugyanezt. A dolgozók vezetőjükben az alábbi gyengeségeket sorolták 

fel: 

• A végzett munka reális értékelésének képessége 

• Szervezőképesség 

• Konfliktus-megoldási képesség 
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Hogyan ítéli meg a munkához szükséges belső információk áramlását az alábbi 

területek között: 

 

 

 

Nem 
működik 

 

Kifogásolható 

 

Jól 
működik 

 

Kifogástalanul 
működik 

 

Nincs 
információm 

 

Al/polgármester – 
al/jegyző 

 

4 17 7 2 17 

A szervezeti 
egységek vezetői 

között 
3 21 13 2 5 

A dolgozók 
egymás között 

 

3 22 20 0 1 

A vezetők és a 
dolgozók között 

 

2 17 21 3 2 

 

A belső információk áramlása, a szervezeti egységek, valamint a dolgozók egymás 

közötti kapcsolata, illetve a vezetők és a dolgozók közötti kommunikáció, a többség 

szerint kifogásolhatóan működik. A polgármester, jegyző, azaz a szervezet csúcsán 

lévő vezetők közötti információk áramlásáról a dolgozók nagy részének nincsen 

információja, és nagyon kevesen, mindössze 4%-nak, azaz két főnek a véleménye az, 

hogy jól működik a tisztségviselők egymás közötti kommunikációja.  

 

A dolgozói elégedettség mérés széles spektrumú az ÁROP projekt 1. pontjaiban 

megfogalmazott szempontrendszereket vizsgálta, megerősítette a személyes interjúk 

során a dolgozók által elmondottakat. A használt módszerek segítségével valós képet 

kaptunk Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalának szervezetéről, a belső rendszeréről, 

így a következő pontban összefoglaljuk a hiányosságokat, a hatékony működést gátló 

tényezőket, majd a továbbiakban javaslatokat fogalmazunk meg a szervezet 

fejlesztésére, új módszerek bevezetésére,  az optimálisabb működés megvalósítására.  
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1.6 Összefoglalás a helyzetfelmérés eredményéről 
(1a;1b;1c;1d;1e;1f;1l;2c;3a) 

 

A Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei által ellátott feladatok áttekintése, a 

szervezet átvilágítása során használt módszerek, valamint a dokumentumok elemzés 

során az alábbi redundanciákat tártuk fel: 

 

1. A Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és nem kötelező feladatok tekintetében 

hosszú távon a szervezet korszerűbb, költségtakarékosabb átalakítása célozható meg. 

Alapvetően az állapítható meg, hogy egyes területeken a funkcionális és valóságosan 

ellátandó kötelező és nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek 

keverednek, és majdnem valamennyi feladat a Polgármesteri Hivatalon belül 

köztisztviselői, illetőleg közalkalmazotti beosztás alkalmazásával kerül ellátásra. A 

viszonylag kis létszámú hivatal túl sok szervezeti egységre tagozódik, a feladatok 

ellátása ennek ellenére egyes területeken szervezetileg nem jól különül el. A döntési 

folyamatok előkészítése, a Vagyon – Kezelési és Beruházási Csoport feladatait illetően 

vertikálisan alacsony szinten vannak telepítve, így az együttműködés az egyes 

szervezeti egységek között mind vertikálisan, mind horizontálisan akadozik.  

 

2. A szervezeti ábrán bemutatott a Polgármesteri Hivatal mai szervezeti rendszere (lásd 

1.1.2 pontban) azt jelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 

Gyesen, Gyeden lévő kollegákkal együtt 68 fő (négy álláshely jelenleg betöltetlen) 

úgy, hogy vannak olyan tevékenységi körök, amelyek véleményünk szerint 

hatékonyabban megvalósíthatóak a Polgármesteri Hivatalon kívül, vagy társulási 

megállapodás formájában, illetve vannak olyan funkciók, amelyek helye nem 

megfelelő a jelenlegi struktúrában. A költségvetési rendeletben engedélyezett 68 fős 

létszámot, tekintettel az ellátott feladatokra, az egy évben iktatott ügyiratforgalomra 

soknak ítéljük meg. 4-5 fős létszámleépítéssel, valamint a feladatok 

átcsoportosításával, álláspontunk szerint a tevékenység gazdaságosabban 

elvégezhető. Fontosnak tartjuk megjegyezni azonban, hogy a kistérségi központokhoz 

telepített jegyzői hatáskörökkel várhatóan a feladatok tovább bővülnek, ezért a 

létszámleépítésről való döntést most nem javasoljuk, a betöltetlen álláshelyek 

következtében ugyanis a Polgármesteri Hivatal jelenleg is 4 fővel kevesebb 

létszámmal működik.  
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3. Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalának tevékenysége összességében – különös 

tekintettel az apparátus szakmai felkészültségére, az ellátandó feladatokra – átlagos 

színvonalúnak értékelhető. Éves szinten főszámra valamint alszámra iktatott 

ügyiratok száma 2008. évben 82.764 db volt, amely főleg a hatósági munkavégzés 

területén keletkezett. Más önkormányzatokhoz hasonlítva az 1 főre jutó 

ügyiratforgalmat illetően Kiskőrös a középmezőnyben foglal helyet.  Jó eredményként 

értékelhető  a Hivatali munkavégzést illetően az, hogy kevés a II. fokra kerülő ügyek 

száma, ami azt jelenti, hogy I. fokon a döntések megalapozottan, jogszerűen 

születnek.   

 

4. A munkaköri leírásokból, a Swot analízis értékeléséből, a Polgármesteri Hivatal 

Ügyrendjéből, valamint az egy főre jutó iktatott ügyiratszámból, az is egyértelműen 

megállapítható, hogy az ügyintézők leterheltsége a bizonyos feladatok 

vonatkozásában nem arányos. Egyes önkormányzati feladatok személyhez kötődő 

megjelenítése pedig hiányzik a szervezetből. (polgármesteri titkár, PR munkatárs). A 

munkaköri leírásokból megállapítható az is, hogy vannak olyan kinevezések, ahol a 

köztisztviselő végzettség nem felel meg a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 

9/1995. (II.3.) kormányrendeletben foglalt előírásoknak.  

 

5. A költségvetési gazdálkodás hatékonyságának növelésének eszközeként felül kell 

vizsgálni a költségvetési tervezési és számbavételi eljárást. A felülvizsgálat 

célja, hogy a leghatékonyabb módszerekkel, a részterületeket egymással 

összehangolva működtessük a pénzügyi tervezési és elszámolási rendszereket. 

 

6. Az önkormányzat által ellátott kötelező és nem kötelező feladatellátások 

felülvizsgálata elengedhetetlen, annak érdekében, hogy az esetleges és szükséges 

racionalizálások, kiszervezések, a szervezetfejlesztés további területei pontosíthatók 

legyenek. A kötelező feladatellátás az Önkormányzati hatásköri jegyzék szerint 

javasolt felülvizsgálni.  

 
7. A belső szabályozottságot meghatározó dokumentumok felülvizsgálata során 

egyértelműen megállapítható, hogy azok aktualizálásra, a jogszabályi változások 

nyomon követésére szorulnak. Több olyan rendelkezés szerepel a hatályos 

szabályzatokban, a Polgármesteri Hivatal ügyrendjében, amely már nem aktuális, a 
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feladatot nem azon szervezeti egység látja el, mint ahol az a dokumentumban 

szerepel. A köztisztviselők munkavégzésének szabályozottságát, szolgálja a 

munkaköri leírás is, amelyek szintén aktualizálásra szorulnak. A köztisztviselőkkel 

folytatott személyes interjúk során megállapítást nyert, hogy azon feladatok, amelyek 

a munkaköri leírásában szerepelnek, nem az ő munkakörébe tartoznak, azokat évek 

óta más kollega végzi.  

 
8.   A hatályos szabályzatok szintén felülvizsgálatra, illetve új szabályzatok 

megalkotására szorulnak. Szükségesnek tartjuk szabályozni a jegyző mellett a  

polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét is (javaslat a 5. 

számú mellékletben található), valamint a közérdekű adatok körére vonatkozó 

közzétételi szabályzat megalkotását is. Javasoljuk a Polgármesteri Hivatal 

pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendjéről szóló szabályzat elkészítését is.  

 
9. A rendeletalkotás folyamatának feltérképezésével megállapítható, hogy az jó 

színvonalon a 3891/2000 számon kiadott a „Testületi előterjesztések készítésének, 

továbbításának, és kezelése rendje” szerint a jegyző által meghatározott eljárási 

szabályokat követve történik. A jegyzői utasítás a Hivatal minden dolgozójának 

kiemelt feladatává teszi a képviselő- testület és bizottságai döntéseinek 

előkészítésével ill. végrehajtásával kapcsolatos feladatok, szakszerű pontos ellátását.  

A végrehajtásért, a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elkészítéséért az 

aljegyző a felelős.  

 
Ezen területen fontosnak tartjuk a szélesebb társadalmi rétegek bevonását az őket 

érintő szabályozási folyamatokban. Ennek formája lehet, hivatalos és nem hivatalos 

egyaránt. A különböző lakossági fórumok, civil kezdeményezések, a vállalkozók 

véleményének megismerése, a közmeghallgatások témájának megválasztása, a 

tisztségviselői fogadóórák jegyzőkönyvezése, mind - mind eszköz a sokfajta 

információ becsatornázására. Az igények megfogalmazásra kerülnek, amelynek 

rögzítésével a testületi rendeletalkotási folyamatok információs szükséglete sokszínű 

tartalmat nyer.  

 

10. Szervezetileg ugyan elkülönülten, de vertikálisan rossz szervezeti rendben jelenik 

meg a pályázatok figyelésével, az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálásával 

foglalkozó szervezeti egység. Problémás a pályázatok során kapcsolatba kerülő 

szervezeti egységek egymás közötti munkamegosztásának rendszere is.  Szabályzat 

ezen tevékenységi területre vonatkozóan nem került megalkotásra.  A szervezeti 
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egységek munkájának összefogására, a koordinációra e tekintetben is szükség van. 

Fontos a pályázatok egy kézben történő kezelése, az információk összegyűjtése, és 

ezt a munkát alátámasztó, és segítő informatikai rendszer kialakítása is.  

 

11. A kommunikáció, a szervezeti egységek közötti együttműködés hiánya komoly 

probléma Kiskőrös Polgármesteri Hivatalában. A viszonylag kis létszámmal 64 fővel 

működő szervezet a működés szempontjából átlátható, jól körülhatárolt 

feladatkörökkel rendelkezik, ennek ellenére a szervezeti egységei közötti információ 

áramlás problémás. A szervezeten belüli redundanciák hatással vannak a kifelé 

irányuló kommunikációra is. Hangsúlyos a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással 

való rendszeres együttműködés, információ áramlás hiánya.   

 

12. A hatékony működés a belső folyamatok egyszerűsítésének akadálya Kiskőrös város 

jelenlegi informatikai adottságai. A város az informatikai rendszere fejlesztésére, 

a hardver és szoftvare állomány megújítására, költségvetési forrás hiányában évek 

óta minimális összegű fejlesztést tud fordítani. Ennek a következménye, az e- 

közigazgatás lehetőségeinek más városokhoz képest jóval alacsonyabb szintű 

kihasználtsága.    

Szoftver gyártója Szoftver neve és verziószáma 

Microsoft DOS 6.22 

Microsoft Windows 98 SE 

Microsoft Windows XP Home 

Microsoft Windows XP Professional 

Microsoft Windows Office 97 (Word, Excel) 

Microsoft Windows Office 2000 Professional 

Microsoft Windows Office 2000 Small Business 

Microsoft Word 2000 Upgrade 

Microsoft Windows Office XP Small Business 

Microsoft Windows Office 2003 Basic Edition 

Microsoft Windows Office 2003 Small Business 
Edition 

Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition 
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Microsoft Windows 2003 Server (SQL) 

KERIO WinRoute Pro 4.2.5 

NOVELL NetWare 4.2 Small Business Server 

Complex Kft. DVD Jogtár Plusz 

HBMÖ Informatikai Központ Vizuál Regiszter 4.2.310 

Opten Kft Cégtár DVD 

ABACUS Kft. WinSzoc – segélyezési rendszer 

ABACUS Kft. WinGyer – gyámügyi rendszer 

MatavCom Compargo for Windows –telefondíj 
számlázó 

NetTeam Kft Kontroller – ügyiratkezelő rendszer 

Saldo Zrt SALDO – integrált pénzügyi rendszer 

 

Számítógépek darabszáma: 68 

 

13. Az ügyfélszolgálati tájékoztató folyamat átalakítása, annak informatikával való 

támogatása a hatékony és korszerű ügyfélszolgálat kialakítását célozza meg.  A 

tanulmány későbbi részében konkrét javaslatokat fogalmazunk meg a jelenleg érdemi 

feladat és hatáskör nélküli ügyfél- tájékoztatási folyamatok ügyintézői 

tevékenységekkel való kiegészítésére.  

 

14. A személyi feltételek biztosítása, a köztisztviselői kar motivációjának 

erősítése, a személyi teljesítményértékeléshez kötött, törvényben biztosított 

eltérítési lehetőségek alkalmazása kulcsfontosságú a szervezet hatékony 

működtetése szempontjából.  A teljesítménymutatóknak való megfelelés arra 

kényszeríti a közigazgatás személyi állományát, hogy szemlélete megváltozzon, s ne 

csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is pozitívan viszonyuljon azokhoz a 

technikákhoz, eljárásokhoz, módszerekhez, amelyek értékelhető, mérhető változást 

eredményeznek a szervezet működésében. Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalában 

a jogszabályokban biztosított anyagi motivációs lehetőségek egyike sem érvényesül. 

Sem az alapilletménytől való eltérítés, sem a személyi illetmény megállapítása. A 

jutalom nagyon ritkán egységesen valamennyi dolgozónak, egyfajta elvárt kereset 
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kiegészítésként működik. Célfeladatok meghatározása, és ehhez céljutalom 

biztosítása évek óta nincs.  

 

15. A partnerség erősítése, a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának 

meghatározó területe Kiskőrös Város www.kiskoros.hu  honlapja. A jogszabály által 

előírt közadattár kialakítása a közzétételi kötelezettséggel terhelt adatok köre nem 

teljeskörű. A hivatalon belül nincs egy meghatározott, folyamatosan működő, 

rendszeresen ellenőrzött rendje a honlapon való adatok megjelenítésének, 

továbbításának. Mivel a közadattár adattartalmának aktualizálása a hivatalon belül 

több szervezeti egységet is érint, javasolt felelősök kijelölése, a feladat munkaköri 

leírásban történő rögzítése.  

Kötelezően megalkotandó Közzétételi szabályzat Kiskőrös Polgármesteri Hivatalában 

nem készült, ezért az erre vonatkozó javaslatunkat a tanulmány 3. számú 

mellékletében készítettük el.  
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2 JAVASOLT SZERVEZETI VÁLTOZTATÁSOK 

(1A;1B) 

A helyzetfelméréshez, a problémák feltérképezéséhez elengedhetetlen volt a jelenlegi 

Hivatali struktúra megismerése, az azt szabályozó dokumentumok áttanulmányozása, a 

dolgozói interjúk, Swot analízis, dolgozói elégedettség mérések eredményének 

értékelése. Ezen munka eredményeképpen megállapításokat fogalmaztunk meg Kiskőrös 

Város Polgármesteri Hivatalában a hatékony működést akadályozó redundanciára. A 

tanulmány jelen fejezetében az eddigi problématérkép alapján egy korszerűbb, 

átláthatóbb, a vezetők számára napi visszacsatolási lehetőséget szolgáló egyszerűbb, 

olcsóbb szervezeti felépítés kialakítására teszünk javaslatot.   

A konkrét megállapítások és javaslatok mentén az is kiderül, hogy nem csak 

költségtakarékosabb Hivatal működtetésére van szükség, hanem olyan gyors reagálású 

szervezetre, amely ki tudja használni a magyar viszonyok között megfogalmazódó és 

megvalósuló lehetőségeket, de képes lereagálni az egyre nagyobb és összetettebb 

problémákat is. 

A testület, a bizottságok kiszolgálását segítő feladatkörök szétaprózódtak, a koordinálási, 

együttműködési kontrollpontok nehezen lelhetőek fel. Ugyancsak nem tapinthatók és 

szervezetszerűen nem jelennek meg az Európai Uniós támogatások igénylésére, és 

felhasználásra hatással bíró egységek, de szorosan ide kapcsolódóan a pályázat 

figyeléssel és megírással kapcsolatos organizációk.  

 

Első ütemben néhány csoport megszűntetését, illetve a feladatok más struktúrába 

történő elhelyezését, valamint egyes tevékenységek kiszervezési lehetőségét javasoljuk 

megvizsgálni. Javasoljuk létrehozni továbbá a Polgármesteri Kabinet elnevezéssel 

működő az önkormányzati feladatellátást, a koordinációt, a pályázatok menedzselését 

szolgáló hatékony PR munkát végző szervezeti egységet. Ezen szervezeti egység 

létrehozásával erősíteni, javítani kívánjuk a Hivatal többi szervezeti egysége közötti 

kommunikációt, feladati között szerepelne a rendezvények megszervezése, az 

önkormányzat tevékenységének kifelé, elsősorban a lakosság felé történő megfelelő 

kommunikálása. Feladatai közé tartozna a tisztségviselők munkájának segítése, a Hivatal 

többi szervezeti egységének feladatközpontú mozgatása. Ez egyfajta gyors, a rendkívüli 

feladatokra időben, a hagyományos Hivatali ügyintézési szemléletet félretéve, másfajta 

logikával működő, a projekt szemléletet erősítő szervezeti egység
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Úgy ítéljük meg, hogy a modern szervezeti rendszerek akkor tudnak megfelelő 

hatékonysággal és ellenőrzés mellett működni, ha maga a szervezet a feladatellátás főbb 

irányaiban fedi le az elvégzendő feladatokat, és a feladatok kiosztását és számonkérését 

a hatalmi csúcsoknak megfelelő igazgatási, vagy hatalmi viszonyokat közvetíteni képes 

kisebb szervezeti egységek végzik el.  

A szakértői munka során ezért az ellátandó feladatokat továbbra is 6 osztály szintű 

szervezeti egységben, de a feladatok más struktúrában történő kiosztását tartjuk 

célszerűnek amellett, hogy ezek az osztályok lefedjék valamennyi szükséges 

tevékenységet, amely a lakosság irányában bármilyen vonatkozásban jelenthet feladat 

ellátási szükségszerűséget, de a belső szervezet ezek mellett centralizált 

feladatkitűzéssel, számonkéréssel legyen képes működni.  

A költségcsökkentés szempontját is figyelembe véve a kisebb szervezeti egységek 

számát viszont a korábbi hét csoport helyett egy csoportra a Polgármesteri Titkárságra 

javasoljuk csökkentetni.   
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2.1 A szervezeti változtatások, belső átcsoportosítások 
részletesen 

A fenti szervezeti ábrán jól látható, hogy a Hivatal szervezetének átalakítását a meglévő 

létszámmal annak növelése nélkül, 64 fővel, a vezetői szintek csökkentésével, a 

feladatok átcsoportosításával munkaköröket is érintően javasoljuk megvalósítani.  

Az új szervezeti felépítés a korábbihoz hasonlóan hat osztály szintű bontásban a 

Szervezési Ügyviteli Osztályra, a Polgármesteri Kabinetre, a Gazdálkodási Osztályra, a 

Szociális és Gyámügyi Osztályra, a Közigazgatási Osztályra, és az Okmány Osztályra 

különülne el. A feladatok ebben a tagozódásban a szervezési, a stratégiai operatív 

(önkormányzati), a gazdálkodási  és a klasszikus közigazgatási területekre különülnek el. 

Döntően a jegyzőhöz telepített több mint 2500 hatáskört fogja át a Közigazgatási Osztály 

(16,75 fővel), az Okmány Osztály (8 fő), valamint  a Szociális és Gyámügyi Osztály (9 

fő). Az önkormányzat, fejlesztéseit, a jövőben elképzeléseket, a napi operatív munkát, a 

testületi anyagok előkészítését,  ellátó Polgármesteri Kabinet 8 fővel, majd az egyéb, 

munkajogi, és szervezési feladatokat végző Szervezési és Ügyviteli Osztály 11,5 fővel 

látná el feladatait.   

Az aljegyző a jegyző általános helyetteseként a Polgármesteri Hivatal teljes szervezetét 

vezeti. Ezen túl továbbra sem javasoljuk, hogy a Szervezési és Ügyviteli Osztály élére, 

önálló vezető kerüljön kinevezésre, az a jövőben is az aljegyző közvetlen feladatát 

képezné. Az aljegyző kiemelt feladati közé tartozna továbbra is a képviselő- testületi 

munka előkészítése, előterjesztések véleményezése, a döntések végrehajtásának 

koordinálása. Ennek a munkának az aljegyző jogi helyzetéből adódóan nem akadálya ha 

a  képviselő – testületi referenst a testület, a polgármester munkájának közvetlen 

segítésére a Polgármesteri Titkárságra  helyezzük át.   

Kulcsfontosságúnak tartjuk a Polgármesteri Kabinet, elnevezéssel működő az 

önkormányzati feladatellátást, a koordinációt, a pályázatok menedzselését szolgáló 

hatékony PR munkát végző szervezeti egységet. A Polgármesteri Kabinet létrehozásával 

erősíteni, javítani kívánjuk a Hivatal többi szervezeti egysége közötti kommunikációt, 

feladati között szerepelne a rendezvények megszervezése, az önkormányzat 

tevékenységének kifelé, elsősorban a lakosság felé történő megfelelő kommunikálása. 

Feladatai közé tartozna a tisztségviselők munkájának segítése, a Hivatal többi szervezeti 

egységének feladatközpontú mozgatása. Ez egyfajta gyors, a rendkívüli feladatokra 
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időben, a hagyományos Hivatali ügyintézési szemléletet félretéve, másfajta logikával 

működő, a projekt szemléletet erősítő szervezeti egység.  

Összehasonlításként fontosnak tartjuk megemlíteni Mórahalom város önkormányzatát. 

Elsősorban azért mert Mórahalom város Képviselő-testülete az elmúlt években 

bebizonyította, hogy térségében, a megyében, sőt országosan is újszerű, hatékony és 

eredményes önkormányzati működést valósít meg. Ez a képviselő-testületi magatartás 

fejlődésorientált, változásokra kész és magas szakmai színvonalon dolgozó hivatali 

apparátust igényel. A képviselő-testület önkormányzati stratégiája tudatos, következetes 

és hosszú távú döntésekben nyilvánul meg. A Polgármesteri Kabinet 2000. március 1-

jével hozták létre. Főbb feladatai az alábbiak:  

- az önként vállalt feladatok ellátása  

- önkormányzati gazdasági fejlesztéssel, turisztikával kapcsolatos döntések 

előkészítése, lebonyolítása, ellenőrzése 

- polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek 

- beruházások lebonyolítása, ellenőrzése beruházások tervezése  

- beruházási feladatok költségvetésének készítése  

- beruházási programok, koncepciók összeállítása  

- önkormányzati számítógép hálózat és géppark üzemeltetése (hivatal, 

egészségügy,  

- könyvtár, közösségi ház, kht-k), kisebb karbantartási munkák elvégzése 

- önkormányzati számítástechnikai eszközök, telefon, fénymásoló beszerzések  

- előkészítése, karbantartása, igénybevételük és költségeik nyomonkövetése 

- hivatalban lévő szoftware-k aktualizálása 

- önkormányzati vagyonkataszter vezetése 

- önkormányzati WEB lap aktualízálása 

- az önkormányzati tulajdonú és magántulajdonú ingatlanadatok, épületadatok 

összevetése a földhivatali adatbázissal.  

- önkormányzati közműtérképek kezelése 

- közhasznú támogatások igénylésének elkészítése és munkaügyek koordinálása a  

- közhasznú foglalkoztatottak esetében 

- valamennyi fejlesztéshez tartozó támogatás lehívása 

- pályázati támogatásokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése 

- oktatási, közművelődési pályázatok elkészítésében közreműködés 

- oktatás, kultúrális feladatok esetén az önkormányzati munka koordinálása 

- az ipari park menedzserelési feladatok ellátása 

- az ipari parkba betelepülők részére pályázati lehetőségek felkutatása, beleértve a  
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- pályázatok elkészítésében való szakmai segítésnyújtást is 

- Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság üléseiről jegyzőkönyv vezetése 

- a hivatal ellátása irodaszerekkel, nyomtatványokkal, szigorú számadású 

nyomtatványok vezetése 

- kulcs és bélyegző nyilvántartás 

- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos 

ügyintézés,  

- nyilvántartás vezetése 

- gépjárművek üzembentartása, takarítása, elszámolása, javítatása 

- beszerzések bonyolítása, levelek soronkívüli eljuttatása a különböző szervek 

részére,  

- ügyintézések a más szerveknél 

- önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok 

- Városi Gyógyfürdő működésének irányítása, felügyelete 

- MÓRAÉP KHT és a MÓRANET KHT munkájának koordinálása, ellenőrzése: 

- Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság szakmai munkájának segítése, 

jegyzőkönyv vezetése 

A Kabinet létrehozásával centralizáltan a polgármesteri hatáskörbe tartozó 

feladatok jelentős része egy szervezeti egység kezébe került. A létrehozásának 

indoklása az volt, hogy összhangban az igen dinamikus városfejlesztéssel az 

Önkormányzat egyre több önként vállalt feladatot lát el. Ezen feladatok jellege azonban 

erősen eltér az igazgatási jellegű feladatoktól. Az önként vállalt feladatok ellátása olyan 

menedzsment kialakítását teszik szükségessé, mely rugalmasan tud alkalmazkodni a 

feladatok jellegéhez. Erre a célra alkalmas a Polgármesteri Kabinet, ami Mórahalmon 

jelenleg 14 főből áll. A Polgármester elé kerülő döntések a Kabinetvezető ellenjegyzésén 

keresztül kerülnek a Polgármester által aláírásra. (Szerződések esetén további 

törvényességi áttekintést igazoló ellenjegyzéssel.) 

Hasonlóan Mórahalomhoz, amely lakosságszámát, illetékességi területét, a Polgármesteri 

Hivatal létszámát illetően is kisebb, Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalában is szükség 

van az önkormányzati munka összefogására, egy szervezeti egységben való 

koncentrálására. 

A gazdálkodási szemlélet erősítésével, továbbra is önálló szervezeti egységként 

javasoljuk meghagyni a Gazdálkodási Osztályt, annál is inkább, mivel A helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. §. (1) bekezdésének rendelkezése 

szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
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Az új szervezeti struktúrában tehát a feladatok átcsoportosítása mellett a korábbi hat 

osztály megmaradna, de a csoport szintű szervezeti egységek számát  a korábbi  hét 

csoportról egy csoportra javasoljuk csökkenteni. Ezáltal a főosztály-vezető helyettesi 

szintek nem, de az osztályvezetői kinevezéssel rendelkező álláshelyek száma lecsökken.  

Megvizsgáltuk a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának munkaköri leírását. A 

munkaköri leírások a jogszabályi követelményeknek megfelelnek, néhány esetben 

tapasztaltuk azonban azt, hogy a munkaköri leírásban foglaltak nem felelnek meg teljes 

mértékben a köztisztviselő által gyakorlatban végzett feladatoknak. A szervezeti 

változtatás elfogadásával egyidejűleg javasoljuk valamennyi munkaköri leírás tartalmi 

szempontból történő aktualizálását, a feladatok újragondolását.  

Javasoljuk megvizsgálni más városokhoz hasonlóan a belső ellenőri tevékenység 

ellátására a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással történő megállapodás 

megkötésének lehetőségét.  

2.2  A képviselő testületi, bizottsági munka kereti, a 
bizottsági struktúra (3c) 

 

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai közé tartozik a Képviselő testület és 

bizottságai működéséhez szükséges feltételek biztosítása, a testületi és bizottsági 

döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ezeken a 

feladatokon belül viszonylag kis hányadot képviselnek a testületek működéséhez 

közvetlenül kapcsolódó technikai, kiszolgáló, adminisztrációs feladatok. Ennél jóval 

nagyobb munkát jelent a különböző koncepciók, elemzések, tájékoztatók, határozat és 

rendelet – tervezetek kidolgozásában megvalósuló döntés- előkészítő tevékenység.  

 

Kiskőrös Város Jegyzője legutóbb 2004. év április hónapban számolt be a Hivatali 

feladatok ellátásáról a Képviselő- testületnek. Az önkormányzati választásokat követően 

2006. évben pedig az újonnan megválasztott képviselőknek az Önkormányzat 

működéséről készült tájékoztató, ami a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában mindössze 

az akkori szervezeti felépítést tartalmazta.  

 

A Képviselő testület napirendje az éves munkaterv valamint az egyéb, az SZMSZ szerint 

erre jogosultak által javasolt előterjesztésekből kerül összeállításra a tisztségviselőkkel, 

valamint a belső szervezeti egységek vezetőivel történő egyeztetést követően. 
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A bizottságok napirendje a bizottság feladat-és hatáskörébe tarozó képviselő testületi 

előterjesztésekből, valamint egyéb aktuális bizottsági feladatokból kerül összeállításra a 

bizottság elnökével történő egyeztetést követően. 

 

Kiskőrös Város Képviselő- Testülete 

tevékenységével kapcsolatos adatok 

 

Év Ülések száma 

Rendes          rendkívüli     
össz 

Határozatok 
száma  

Rendeletek 
száma 

Előterjesztések 
száma 

2009 

szept. 1-ig 

8 6 14 85 9 100 

2008 12 10 22 156 29 209 

2007 12 16 28 148 20 185 

2006 12 11 23 170 24 211 

 
 

Mint ahogy az a táblázat adataiból kiderül a Képviselő- testület elé évente közel kétszáz 

előterjesztés kerül, ülésein évente 150-170 határozat született és közel harminc rendelet 

megalkotására került sor. A Képviselő- testület üléseiről készült jegyzőkönyvek és 

előterjesztések köteteinek együttes terjedelme minden évben meghaladta az ezer oldalt.  

 

A Képviselő – testület bizottságai és tagjainak a száma a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szerint: 

• Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság (3 fő) 

• Pénzügyi Bizottság (3 fő)  

• Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság (7 fő) 

• Művelődési, Közoktatási és Sport bizottság (7 fő) 

• Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság (7 fő)  

 

 A bizottság tagjainak több mint felét, a bizottság elnökét, a települési képviselők 

közül kell megválasztani. 

 A bizottság nem képviselő-testületi tagjainak, a bizottság feladatköre szerinti 

jelentősebb szervezet képviselőjét, szakemberét, társadalmi szervezet küldöttjét, a 

szolgáltatást igénybevevők képviselőjét, a terület szakértőjét célszerű megválasztani. 
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    A külső partnerek bevonásának intézményesített formája a külső bizottsági tagok 

döntéshozatalba történő aktív részvételével valósul meg. Az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottságba 1 fő, a Pénzügyi bizottság szintén egy fő, a 

Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságba három fő, a Művelődési, 

Közoktatási és Sport Bizottságba szintén három fő, az Egészségügyi és 

Szociálpolitikai Bizottságba ugyancsak három fő nem képviselő van bizottsági tagként 

megválasztva. A bizottság külső tagjai a foglalkozásuk, vagy az általuk ellátott 

munkakör miatt, hozzáértésénél, szaktudásánál fogva segíti a bizottság munkáját, a 

szakszerű döntések meghozatalát.  Van közöttük pedagógus, hegybíró, orvos, 

óvodapedagógus, nyugdíjas, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője, és könyvelő is.  

      A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. Az éves 

munkatervről az adott év első Képviselő-testületi ülésén, a bizottság elnöke 

tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a 

bizottságok legalább évente egy alkalommal kötelesek a tevékenységükről a 

Képviselő-testületnek beszámolni. 2008. évben ennek valamennyi bizottsági elnök 

eleget tett az előterjesztés szerint tájékoztató formájában. Megjegyezzük, hogy az 

SZMSZ tájékoztatót nem ismer. Más városokban az SZMSZ külön szabályozza a 

tájékoztató formájában történő beszámolást, ami általában annyiban tér el a 

beszámolótól, hogy azt a képviselő- testületek vita nélkül fogadják el.  

 A Képviselő – testület által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét, 

a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. függeléke tartalmazza.  

A bizottságok üléseinek és hozott döntéseinek száma:  
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A Képviselő – Testület Állandó Bizottságai 

Tevékenységével kapcsolatos feladatok 

 

Év Pénzügyi 
Bizottság 

Egészségügyi 
és 

Szociálpolitikai 
Bizottság 

Költségvetési, 
Városfejlesztési 

és 
Mezőgazdasági 

Bizottság 

Művelődési, 
Közoktatási 

és Sport 
Bizottság 

Ügyrendi és 
Összeférhetet-

lenségi 
Bizottság 

 Ülé-
sek 

száma 

Határo-
zatok 

száma 

Ülések 
száma 

Határo-
zatok 

száma 

Ülések 
száma 

Határo-
zatok 

száma 

Ülé-
sek 

száma 

Határo-
zatok 

száma 

Ülé-
sek 

száma 

Határo-
zatok 

száma 

2006 18 66 29 1019 16 81 16 74 17 41 

2007 21 86 21 745 22 88 18 91 17 31 

2008 24 72 24 702 20 65 20 59 21 38 

2009 
szept. 
1-ig 

13 31 14 125 12 32 10 31 10 14 

 

 

 

A Képviselő – testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök áttanulmányozása 

során és a táblázat adataiból is jól látható, hogy az Egészségügyi és Szociálpolitikai 

bizottság hozza éves szinten a legtöbb határozatot, ami elsősorban az elbírált magas 

számú segélykérelmeknek tudható be. A többi álladó bizottság határozatainak száma 

közel azonos. A bizottságok munkájának jelentős részét teszi ki a Képviselő- testület elé 

kerülő előterjesztések véleményezése.  
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3 JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA A SZERVEZET 

HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE, A 

PROJEKTBEN FOGLALT CÉLOK 

MEGVALÓSULÁSÁRA 

3.1 Ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztése, az ügyfél- 
tájékoztatási funkció érdemi ügyintézői feladatokkal 
történő bővítése (1b) 

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélszolgálati tevékenység a feladatkör 

jellégéből adódóan elsősorban az Okmányirodán, az Igazgatási és Adóügyi Osztályon, a 

Műszaki Osztályon, és a Népjóléti Osztályon zajlik. A Hivatal épületének adottságait 

illetően integrált központi ügyfélszolgálat kialakítása jelenleg nem valósítható meg, de 

az ügyfélszolgálati folyamatok korszerűsítése, a jelenleg működő ügyfélszolgálati- 

tájékoztatás átalakítása igen. Jelenleg a Szervezési és Ügyviteli Osztály keretien belül 

foglalkoztatott ügyfélszolgálati munkatárs Igazgatási és Adóügyi Osztályra való 

áthelyezését, munkakörének érdemi ügyintézési feladatokkal való kibővítését tartjuk 

indokoltnak.  

A Polgármesteri Hivatal bejáratánál balra kialakított ügyfélszolgálat álláspontunk szerint 

nem valósítja meg a korszerű ügyintézés követelményét. Ezen túl nem felel a 

gazdaságosság kritériumának sem, mivel főiskolai végzettséggel vezető- főtanácsosi 

besorolással ilyen munkakörben való foglalkoztatás nem indokolt. A tevékenység 

Szervezési és Ügyviteli Osztályon belül történő elhelyezése pedig azért rossz 

konstrukció, mert ezen osztály feladatkörébe nem tartoznak ügyfélszolgálatot igénylő 

hatáskörök. Ezen oknál fogva a jelenleg működő ügyfél – tájékoztatás semmilyen 

érdemi ügyintézői folyamatot nem foglal magába.  

Fontosnak tartjuk, hogy ezen ügyfélszolgálaton jól felkészült, a Hivatali 

munkamegosztást, a feladatköröket jól ismerő kollega álljon az ügyfelek 

rendelkezésére, hogy az egyszerűbb rutin ügyek elintézése mellett, továbbra is el tudja 

látni az ügyfelek tájékoztatását, a Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez történő 

irányítását. A tevékenység végzése során jelentős szerepet kap a munkatársak közötti 

kommunikáció színvonalának javítása.  
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A szervezeten belül véleményünk szerint a humán erőforrás az új típusú ügyfélszolgálat 

kialakításához adott, a feladat, hogy szervezeti átalakítással az ügyintézési idő 

csökkenjen, az ügyfelek kiszolgálása korszerűbbé váljon.  

 

Az egyszerűbb igazgatási feladatok ügyfélszolgálati rendszerben történő 

átcsoportosítása, a gyors, hatékony ügyintézést, az ügyfélbarát közigazgatást 

messzemenően támogatja.  

A feladatok átrendezése következtében működtetett ügyfélszolgálaton az ügyintézés, a 

tájékoztatás, az ügyfelek eligazodásának segítése a legfontosabb cél.  

 

Az ügyfélbarát közigazgatás elvének való megfelelést, ezzel párhuzamosan az ügyintézők 

munkájának könnyítését, így a gyors, hatékony ügyintézést szolgálná ügytípusonként 

kérelem illetve bejelentés formanyomtatványok készítése. 

 

Tapasztalati tény, hogy ezen formanyomtatványok megkönnyítik az ügyfelek helyzetét, 

mert általában a többségük elbizonytalanodik, ha írásba kell foglalnia kérelmét. Ezzel 

együtt nagy könnyebbséget jelentenek az ügyintőzőknek is, mert pontos kitöltésük 

esetén az eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi adat a rendelkezésükre áll, tehát 

nem hiánypótlásra való felszólítással kell kezdeniük az eljárást, hanem az ügy érdemi 

intézését végezhetik. 

 

Az érdemi ügyintézők munkáját segítené, ennek következtében az ügyek elintézési 

idejét csökkentené, ha ezen formanyomtatványok kiadása, a beadványok átvétele, a 

szükséges mellékletek ellenőrzése az ügyfélszolgálaton is történhetne. 

 

Néhány ügytípusban pedig megvalósítható lenne, hogy rövid várakozási időt követően 

az ügyek azonnal elintézésre is kerülnének az ügyfélszolgálaton. 
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1. Az ügyfélszolgálat keretébe bekapcsolható érdemi ügyintézést igénylő 

ügyek:  

 

- hirdetmények átvétele, kifüggesztése 

- hatósági bizonyítvány kiadása 

- Tolmács, szakfordító igazolvány kiadása 

- Talált tárgyak ügyintézése 

- Magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele 

- Agroturisztikai szolgáltatók nyilvántartásba vétele 

 

2. Kérelem formanyomtatványok kiadása, beadványok átvétele az alábbi 

ügytípusokban 

 

- Közterület használati kérelmek  

- Közműfejlesztési hozzájárulás 

- Szociális igazgatás területén, kérelem nyomtatványok  

- Helyi adó egyes területei  

- Működési engedélyekkel, telepekkel kapcsolatos ügyek 

formanyomtatványai 

 

A fenti felsorolás nem taxatív, első körben az igen egyszerű típusú, klasszikus igazgatási 

területet fogja át, így lehetőség nyílik arra, hogy az ügyfelek egy helyen, teljes körű 

tájékoztatást kapjanak. Az ügyfélszolgálat hatékony működéséhez szükséges 

információáramlás a hivatal belső szakmai munkát végző egységei között folyamatosan 

történne, a munkavégzés koordinálása az Igazgatási és Adóügyi Osztály vezetőjének 

közvetlen irányításával folyna.  
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Az ábra jól mutatja, hogy az eddig pusztán tájékoztató jellegű ügyfélszolgálati funkció 

mellett, a tevékenység érdemi ügyintézői feladatokkal, egyes területeken pedig a 

formanyomtatványok kiadásával, a beadványok átvételével annak ellenőrzésével bővül 

ki. Az ügyfél- tájékoztatás továbbra is fontos része marad az ügyfélszolgálat 
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munkájának, hiszen a Polgármesteri Hivatal tevékenységének, az újonnan létrehozott 

Kabinet munkájának rengeteg az állampolgárokat érintő, ügyfél- tájékoztatást igénylő 

kapcsolódási pontja van.  

 

Az ügyfélszolgálat munkájának szervezésében javasolt megoldások:  

 

- folyamatos koordinálás, mentorálás, a „kezdők” segítése 

- egymás munkakörének megismerése, megtanulása (helyettesítés) 

- besegítés a szakrendszerekből, szociális terület, adó, igazgatás  

- ügyfélfogadási idő közönséghez alkalmazkodó szabályozása 

- a gyors (tájékoztatás) és lassú ügyek különválasztása 

- ügyfélfelkészítés (pusztán eligazító funkció) 

- hatékony háttérszolgáltatások működtetése (pl adminisztráció, ügyfélirányítás) 

- ügyféli önkiszolgálás fokozása (tájékoztató, nyomtatvány, internet) 

 

Az ügyfélszolgálati munka minden területen a figyelem középpontjában kell, hogy álljon 

ez rövid és hosszú távon egyaránt megfogalmazható követelmény. Fontos követelmény 

ez, hiszen az egész Polgármesteri Hivatal tevékenységét rajta keresztül ítélik meg. Ha 

megnézzük Kiskőrös egy éves iktatott ügyiratszámát, és ehhez hozzárendeljük az 

illetékességi területen lakó lakosságszámot, láthatjuk, hogy előbb – utóbb szinte 

mindenki kapcsolatba kerül a Polgármesteri Hivatallal, az ott dolgozó köztisztviselőkkel.  

 

A közigazgatással szembeni követelmény, mely szerint a köztisztviselő ne csak az ügyet 

„intézze” hanem megoldást is találjon az ügyfél problémájára, - természetesen a 

jogszabályi keretek betartásával – szintén hosszú távon kialakítandó elvárás a 

Polgármesteri Hivatal működésében. Az ügyfélszolgálat javasolt átszervezése, 

feladatokkal történő bővítése elősegítheti a Polgármesteri Hivatal egyéb egységeiben a 

szakmai munka színvonala még jobb legyen, mivel csökkenthető e szervezeti egységek 

ügyfélfogadásra fordított ideje is, amelyet az ügyintézők a szakmai munka alaposságának 

növelésére fordíthatnak. 
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3.2 A hatáskör bővülés esetén javasolt eljárási rend 
(1a;1b;1e) 

A tanulmány 1.3. pontjában érintettük, hogy mit jelent a Polgármesteri Hivatalnál a 

jogszabályváltozás következében keletkezett többletfeladat, az illetékességi terület 

bővülése. Az itt megfogalmazott javaslatainkkal, a kidolgozott iratmintáinkkal a döntési 

folyamatok szabályszerűségét, az eljárási rend egyszerűsítését kívánjuk 

segíteni.  

 

A feladat ellátásnak menete:  

 

I. A hatáskör címzettje kijelöli a hivatali szervezeten belül a hatáskört gyakorló 

szervezeti egységet. 

Példánk esetében:  

• Kiskőrös Város Jegyzője, mint a hatáskör címzettje a telepek nyilvántartásba 

vételével, a telepengedélyezési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátását az Igazgatási és Adóügyi Osztály feladatkörébe utalja. 

• Ha szükséges, ennek megfelelően kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal 

Ügyrendjének módosítását.  

• Szükség esetén módosítja az Osztályvezető, ügyintéző munkaköri leírását. 

  

II. Az Igazgatási és Adóügyi Osztály Vezetője  

• értelmezi a jogszabályt,  

• kijelöli az irányítása alatt dolgozók közül a feladat ellátásában résztvevőket,  

• szükség szerint módosítja a munkaköri leírásaikat. 

• tájékoztatót készít az érintetek számára és közzéteszi a város honlapján.(1.sz. 

iratminta) 

• Az ügyintézők számára szakmai felkészítést tart,  

• ügymenet modellt, (2.sz. iratminta)  

• kérelem formanyomtatványt (3.sz. iratminta)  

• ügyirat sablonokat, határozatmintákat készít számukra.(4.-5.sz. iratminta) 
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 (1.sz. iratminta) 

Tájékoztató ipari telepek létesítésének, bejelentésének illetve 
engedélyezésének új szabályairól: 

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 

2009. március 31-én lépett hatályba. 

Hatályba lépésével egyidőben, a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Korm. 

rendelet hatályát vesztette. 

 

A R. alapján vannak a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését 

követően folytatható, illetve jogerős telepengedély birtokában gyakorolható 

tevékenységek. 

 

Bejelentést követően gyakorolható: 

- a R. 1. számú mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységek 

- a R.2. számú mellékletben meghatározott tevékenységek, ha ipari területen található 

a telep, vagy ha nem ipari területen van a telep, de 6 hónapnál nem régebbi jogerős 

és végrehajtható használatba vételi engedéllyel vagy fennmaradási engedéllyel 

rendelkezik a tevékenység végzéséhez. 

 

Jogerős telepengedély birtokában folytatható a tevékenység  

- a fent nem említett esetekben 

 

A R. 3.§ (1) bekezdésére figyelemmel, Kiskőrös Város Jegyzője gyakorolja a hatáskört a 

Kiskőrösi Kistérség valamennyi településén.  

 

Bejelentés köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója megteszi a 

bejelentést az eljáró hatóság – azaz, a Kiskőrsi Kistérség területén Kiskőrös Város 

Jegyzője - felé.  
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Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, 

meghatározott övezeti besorolás, illetőleg az 1997 évi LXXVIII. tv. 18.§ (2) bekezdése 

szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e. 

- Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését 

megtiltja, és a telepet bezáratja. 

- Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, a telepet haladéktalanul 

nyilvántartásba veszi. 

 

Telepengedély köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója benyújtja 

kérelmét az eljáró hatóság – azaz, a Kiskőrösi Kistérség területén Kiskőrös Város 

Jegyzője – felé. 

Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, 

meghatározott övezeti besorolás, illetőleg az 1997 évi LXXVIII. tv. 18.§ (2) bekezdése 

szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e. 

- Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, a kérelmet elutasítja. 

- Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, szakhatóságok bevonásával, helyszíni 

szemle tartásával lefolytatja az engedélyezési eljárást. 

 

A jegyző a telep nyilvántartásba vételét követően a bejelentés másolatával, illetve a 

telepengedély megadásáról szóló határozattal értesíti az érintett hatóságokat, 

szakhatóságokat is. 

Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásba bejegyzett adatainak változását, vagy az 

ipari tevékenység megszüntetését haladéktalanul, írásban köteles a jegyzőnek 

bejelenteni. 

Kiskőrös Város Jegyzője nevében az ügyintézést illetve kiadmányozási jogot a 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Adóügyi Jogi és Szervezési Osztályának ügyintézői, 

munkaköri leírásaik alapján végzik, gyakorolják.  
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(2.sz.iratminta) 

Az eljárás menete a 358/2008. (XII.31. Korm. rendelethez 

 

A végezni kívánt tevékenység 

Bejelentés köteles Engedély köteles 

Ha 1.sz. mellékletben szerepel a 
tevékenység 

vagy 2. sz. melléklet és ipari területen 
létesül 

vagy 2.sz. mell. és 6 hó belül haszn. vét. 
eng. 

Ha 2.sz. mellékletben és nem ipari 
területen 

vagy 2.sz. mell. és 6 hó túli haszn. 
vételi.eng. van  

  

tev. megkezd előtt BEJELENTÉS 
(3.melléklet szerint) 

tev. megkezd előtt ENG. KÉRELEM 
(4.melléklet szerint) 

  

I. Építés hat. megkeresése, hogy adott 
tev. végezhető-e a telepen 

I. Építés hat. megkeresése, hogy adott 
tev. végezhető-e a telepen?(Ha nem, 
kérelem elut 

            Ha nem végezhető:� tev. 
megtiltása 

II. ingatlanügyi hatóság megkeresése 

                                           �telep 
bezárása 

                      - ingatlan tul. lapja 

                      - szomszédok adatai 

             Ha végezhető: III.helyszíni szemléről értesítő min. 8 
nap 

                   csatolni:+kérelem+ 
helyszínrajz 

II. nyilvántartásba vesszük + internet 

III.bejelentés másolatát+ 
nyilvántatásba vétel. számot küldeni: 

- Bejelentőnek 
- Érintett szakhatóságok(4.§) 
- OMMF 
- Rendőrkapitányság 
- Települési jegyző 

22 m.napon belül ellenőrzi  

/ÁNTSZ, MgSzH,MKEH,Kult Örökségvéd 

      Ha egyébként eng. köteles lenne a 
tev. de iparterületen van (2.§ (2) bek.) 

…..vagy 4.§ -ban megjelölt követelmények 

     - kérelmező 

     - szomszédok 

     - szakhatóságok 

ÁNTSZ, �mindig 

Körny,véd. �mindig 

Tűzoltóság�5. melléklet I. pont esetén 

MgSzH�termőfölddel szomszédos telepnél 

MKEH mérésügyi hat. �nyomástartó ber. 

Kult. Örökségvéd. Hiv. �műemléki épület 
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vagy hatásokkal járhat 

Tűzoltóság�ha a tev. 5. mell.II.-ben van 

Ellnőrzés után 5 napon belül értesítést küld 

 IV. helyszini szemle �jegyzőkönyv 

 V. jegyzőkönyv megküldése 

(kérelmező, szomszédok, 
szakhatóságoknak) 

VI. telepengedély kiadása, ha  

   - szakhatósági hozzájárulások 

   - építésügy válasza pozitív /5.§ (1)/ 

VII. telep nyilvántartásba vétele 
(azonnal) 

VIII. nyilvántartás közzététele 
interneten- 

IX. telepeng. határozat közlése 
(kézbesítés) 

- kérelmező 
- szomszédok 
- közreműködő szakhatóságok 
- OMMF 
- rendőrkapitányság 
- települési jegyző 

 

Adatváltozás esetén � ügyfél haladéktalanul bejelentést tesz 

az adatváltozást 

nyilvántartásba bejegyezzük 

 

Bejelentés köteles tevékenység.  

- Értesítjük: Ügyfelet 
-                   OMMF 
-                   rendőrség 
-                  települési jegyző 
-                  szakhatóságok. 

engedély köteles tevékenység esetén 

korábbi telepeng. bevonásával, új 
adatokkal eng. kiadása(személye változik, 
jogutódlás: ugyan ez csak a jogutód kéri) 
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Tevékenység megszűnését:����Ügyfél haladéktalanul bejelenti 

 

Nyilvántartásból töröljük  

és értesítjük: 

Telepengedélyt leadja, 
nyilvántartásból töröljük és értesítjük 

- Ügyfelet 
- OMMF 
- Rendőrség 
- Települési jegyző 
- szakhatóságok 

- Ügyfelet 
- OMMF 
- Rendőrség 
- települési jegyző 
- szakhatóságok 

 

Ha az adatváltozás a tevékenység változását jelenti���� új eljárás lefolytatása 

Ha van megszűnő tevékenység is akkor + a fenti törlés is  
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Iktatóbélyegző helye 

(3.sz. iratminta) 

Kérelemnyomtatvány bejelentés köteles illetve telepengedély köteles tevékenység esetén telep nyilvántartásba-
vételére 

 
 

Beadvány tárgya: 

� Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról 
A 358/2008 (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti  

bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy  

telepengedély köteles tevékenység(ek)nek a 2§ (2)  

bekezdés. szerinti mentessége esetén 

� Telepengedély kiadására irányuló kérelem  

A 358/2008 (XII.31.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-köteles tevékenységnek jelen űrlap 3. fejezetében előfordulása 
esetén, ha nincs a 2§ (2) bekezdés. szerinti mentessége 

A telep: � új (tervezett) � működő (utólagos regisztráció) � működő (adatmódosítás) 

Mit módosít?: � Tevékenység � Üzemeltető (jogutódlás) � Üzemeltető egyéb � Telep egyéb 

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai 

1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. stb.)  
3. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelephelye  4. Egyéni vállalkozó  

1.2. Rövid neve: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

1.3. Neve:.…………………………………………………....…………………………………. 

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:  

� � � � ………..………...……..helység…..………..…………..…..….……………  ……házszám 

1.5. Adószáma: � � � � � � � � -� -� �   

1.6. Cégjegyzékszáma / Vállalkozói ig. nyilvántartási száma:…….………………..………. 

 

Kiskőrös Város Jegyzője részére 

6200 Kiskörös, Petőfi tér 1. 

Neve: ……………………….……..……….……………Telefon: 
……………………Fax:…….…………….. 

Címe:� � � � …………...…...helység…………....…..……...……...............................házszám 

 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 
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1.7. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő 

2. A telep adatai 

2.1. Elnevezése:…………………………………………………………………………………………………….  

2.2. Címe:� � � � …....……..helység….……..……...………………………………..………házszám 

2.3. Helyrajzi száma: …………………………… 

2.4. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező 

2.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselője 

                      Név                               Irányítószám           Helység                               Utca, házszám. 

1. ……………………….……………….� � � � …………..…..    ……............………………… 

2. …………………………….………….� � � � …………..…..    ….…………………...……… 

 

3. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek   Az első sorba a főtevékenység írandó 

 

    TEÁOR kódszám                Tevékenység megnevezése                           Részletezés / 
Szakmakód 

 

1.  � � .� �  ……………………………………….   ..………………………………….. � 

2.  � � .� �  ………………………………………    …………………………………… � 

4. Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak 

4.1 Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést � igen � nem 

4.2 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes 
folyadék tárolására szolgáló tartályt � igen � nem 

4.3 Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket � igen � nem 

4.4 
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű 
villamos berendezést, rendszert � igen � nem 

4.5 
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, 
illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés � igen � nem 

5. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta  
Hétfő  Szombat  

Kedd  Vasárnap  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

6. Mellékletek � Cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata   

Telep- 
eng. 

köteles 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege Közterület 

neve 
Közterület 
jellege 
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 � Bérleti szerz. (ha nem tul.), vagy haszonélvező, társtul. hozzájárulása 

Telepengedélyhez � A telep helyszínrajza  

� 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedély, vagy végleges 

fennmaradási engedély[R.2.§ (2)/bb] 

 � Érvényes korábbi telepengedély 

Kelt….………..…..……, ….…..év…………….hó……..nap       

        Cégszerű aláírás 

Az eljáró hatóság záradéka:(bejelentés-köteles tevékenység esetén) 

A bejelentést tudomásul vettem, a telepet a fent bejelentett adattartalommal Kiskőrös Város Jegyzője által 

vezetett nyilvántartásban ……….. sorszám alatt nyilvántartásba vettem.  

Kiskőrös, 2009…………………………….. 

    A jegyző nevében: 

        …….…………………. 

             Ig.ügyintéző 
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(4.sz.iratminta) 

Bejelentés köteles tevékenység esetén- a R. hatályba lépésekor jogerős 

telepengedéllyel működő - telep nyilvántartásba-vétele 

Kiskőrös Város Jegyzője 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

Tel:(06)78-311-122, fax: (06)78-312-160 

Szám: ……./2009.     Tárgy:………….név ………..település,……. u.... sz. 

Üi:        alatti telepének nyilvántartásba vétele
  

Tel.: 

Határozat 

 

Vállalkozó/vállalkozás neve (székhelye: ………….(település), ……… utca ….sz.) 

…………(település), ………………. utca ….szám (………….. hrsz.) alatt működő  

telepét Kiskőrös Város Jegyzője által a telepekről vezetett nyilvántartásban 

……sorszám alatt az alábbi adattartalommal nyilvántartásba vettem: 

A bejegyzés időpontja (év,hó,nap:) 

A telep címe (település, utca, házszám): 

Helyrajzi szám: 

Használatának jogcíme: 

Üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 

Az ipari tevékenység végzőjének cégjegyzék/vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 

A telepen végzett ipari tevékenységek: 

A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, ………….(név) vállalkozó részére ……………….Község 

Jegyzője által ……év ….hó   nap kiadott ……/200… számú telepengedélyét bevonom. 

 

Felhívom az ipari tevékenység végzőjének figyelmét, hogy: 

• amennyiben a nyilvántartásba bejegyzett adatokban - ide nem értve az ipari 

tevékenységet - változás következik be, vagy az ipari tevékenységet megszünteti, 

azt haladéktalanul, írásban köteles hatóságomnál bejelenteni. 

• személyében történő változás, jogutódlás esetén a változást, jogutódlást az új 

jogosult, illetve jogutód köteles bejelenteni. 
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• A tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak köteles eleget tenni, a 

telepe a hatályos jogszabályi előírásoknak meg kell, hogy feleljen. 

• Amennyiben az ipari tevékenységét (tevékenységi körét) kívánja módosítani, az 

új tevékenység tekintetében a bejelentésre, illetve az engedélyezésre vonatkozó 

eljárást kell megfelelően alkalmazni.  

 

Az eljárás illeték és díjmentes, egyéb költség az eljárás során nem merült fel. 

 

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Dél-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatalhoz (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) címzett, de az I. fokú 

hatóságnál 2 példányban benyújtandó – 5000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott – 

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető elő, illetve a 

fellebbezés eljárási díjának elektronikus úton történő megfizetésére nincs lehetőség. 

 

Indokolás 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 

2009. március 31.-ei hatályba lépésével egyidejűleg a telepengedély alapján 

gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet hatályát vesztette. 

… vállalkozó/vállalkozás által a …/    számú telepengedély alapján gyakorolt, a 

rendelkező részben rögzített tevékenységek a R. 2. § (2) bekezdése alapján már nem 

telepengedély birtokában, hanem a tevékenység megkezdésére irányuló szándék 

bejelentése után gyakorolhatók. 

A R.11 § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési 

önkormányzat jegyzője a R. hatályba lépésekor már működő és érvényes 

telepengedéllyel rendelkező telepet a meglévő iratok alapján 60 napon belül 

nyilvántartásba veszi. A R. szerint bejelentés köteles tevékenység esetében a 

nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a telepengedélyt bevonja. 

Erre való tekintettel tárgybani, mint a R. hatályba lépésekor már működő telepet a 

rendelkezésre álló adatokkal nyilvántartásba vettem, ezzel egyidőben az ipari 
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tevékenység végzőjét külön levélben - a R. 6. mellékletének figyelembe vételével - a 

hiányzó adatok közlésére felhívtam. 

Az eljárásra hatóságom hatáskörét és illetékességét a R. 11. § (6) bekezdése állapítja 

meg.  

Az eljárás hivatalból indult és eljárási költségről rendelkeznem nem kellett. 

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről a közigazgatási eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A 

fellebbezés elektronikus úton történő előterjesztését a Ket. felhatalmazása alapján 

Kiskőrös Város Önkormányzatának…/200.. (... ...) rendelete zárja ki.  

Kiskőrös, 2009. ……... 

A jegyző nevében: 

……………… 

Ig.ügyintéző 

Határozatot kapják: 

1. vállalkozó 

2. települési jegyző 

3. Irattár 
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 (5.sz. iratminta) 

Bejelentés köteles tevékenység esetén ipari telep nyilvántartásba vétele. 

 

Kiskőrös Város Jegyzője 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

Tel:78/311-122, fax: 78/312-374 

Szám: …./2009.    Tárgy:………….név …………..település,………. u.... sz.  

Üi:….      alatti telephelyének nyilvántartásba vétele
  

Tel.: 

 

 

Tisztelt Cím! 

Kiskőrös Város Jegyzője nevében eljárva, - figyelemmel a telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdésére – 

mellékelten megküldöm …………….(név)…………………(székhely) 

a………………………………………..(telephely címe) alatti telephelyen végezni kívánt 

………………………………………..(tev megnevezése) tevékenységről szóló 

bejelentésének másolatát.  

 

A telep fekvése szerint illetékes építési hatóság megkeresése útján meggyőződtem 

arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti 

besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 18.§ (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett 

telepen az adott tevékenység végezhető. 

 

A R. 7.§ (1) bekezdésére figyelemmel, ………………………..(név) bejelentése alapján 

a telepet Kiskőrös Város Jegyzőjének a telepekről vezetett nyilvántartásába 

…….sorszám alatt nyilvántartásba vettem. 
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Kérem a R. 8.§ (3)-(4) bekezdése szerint érintett hatóságokat, hogy az ellenőrzésüket 

követő öt munkanapon belül annak eredményéről tájékoztatni szíveskedjenek. 

 

Kiskőrös, 2009. ………….. 

A jegyző nevében: 

 

          Ig.ügyintéző 

 

 

Az értesítést kapják: 

1. bejelentő 

2. ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete 

3. illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 

4. illetékes önkormányzati tűzoltóság  

5. MgSZH Növényvéd Hat.  

6. MKEH Mérésügyi Hatóság 

7. Kulturális Örökségvéd. Hiv. 

8. OMMF illetékes területi szerve 

9. illetékes rendőrkapitányság 

10. települési jegyző 

11. irattár 
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A telepengedélyezési eljárás felülvizsgálata során elemeztük az ügyintézés menetét, 

vizsgáltuk az ügyfélszolgálati folyamatokat. A tanulmányban bemutattuk, hogy feladatkör 

bővülés esetén a vezetőt, a munkakörét ellátó köztisztviselőt komoly felelősség terheli a 

jogszabályok rendelkezéseinek elsajátításában, a jogszerű ügyintézésre való 

felkészülésben, az iratminták kidolgozásában. Az eljárási rend kialakítása, a belső 

folyamatok szabályozása fontos kritériuma a minőségi munkavégzésnek.  

Az alábbiakban a telepengedély köteles valamint a bejelentés köteles telepek 

nyilvántartásba vételének folyamatábráját készítettük el. 

A több mint 2500 jegyzői hatáskörből most pusztán egyet emeltünk ki, mintaként állítva 

a feladat és hatáskörbővülés esetén követendő eljárásra, a döntési mechanizmusok 

korszerűsítésére, az ügyfélszolgálati folyamatok átalakítására, minőségi javítására.  
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3.3 A projektszemlélet megerősítése (1l) 

A tanulmány Pályázatok előkészítése pontjában feltérképeztük, hogy mely területek 

végzik egy- egy pályázat elő és elkészítésével kapcsolatos feladatokat. A 

projektszemlélet erősítését, a pályázatok megfelelő menedzselését, az információk egy 

kézben történő kezelését segíti elő a pályázati nyilvántartó rendszer alkalmazásának 

bevezetése. Ezen softwar-en keresztül a különböző szervezeti egységek megfelelő 

információt kaphatnak. Az alkalmazással szembeni minimális elvárás, hogy: 

• a változó igényekre dinamikusan reagáló, 

• az információk között átjárhatóságot biztosító, mindamellett 

• felhasználóbarát programot. 

 

A projektszemlélet megerősítését szolgáló, a köztisztviselőkkel szembeni elvárás:  

 

a) folyamatosan figyelemmel kísérni a lehetséges pályázati forrásokat, 

b)  az aktuális pályázati lehetőségekről a feladat felelőse rövid tájékoztatót tegyen 

közzé a város saját honlapján, továbbá intraneten, vezetői értekezleten 

c) az aktuális pályázati lehetőségekről e-mailen keresztül, körlevében tájékoztatja az 

egyes szervezeti  egységek vezetőit, 

d) az egyes pályázati felhívásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásában 

munkatársaik segítséget nyújtanak, 

e) az egyes pályázati kiírások, illetve dokumentációk megfelelő értelmezésében 

munkatársaik segítik a leendő pályázókat, vagy a már nyertes pályázatok 

lebonyolítóit, 

f) tanácsadói tevékenységükkel segítik az intézményi projekttervek elkészítését, 

g)  amennyiben szükséges, közreműködnek megfelelő konzorciumi partnerek 

megkeresésében az egyes intézményi pályázatokhoz, 

h) biztosítják a pályázati dokumentációkhoz szükséges adminisztrációs adatokat. 

 

A pályázati nyilvántartó rendszer alkalmazásával képes a Hivatal egy- egy pályázatot, 

projektet menedzselni az előkészítéstől, tervezéstől a dokumentáláson keresztül a 
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megvalósításig. A megvalósítást követő monitoring, rendszerkövetés a software 

segítségével szintén biztosított.  

Javasoljuk egy pályázati szabályzat elkészítését amely az alábbi részterületeket foglalja 

magába:  

• A pályázati tevékenység szervezeti keretei   

• A pályázati rendszer működése 

o Pályázati információk biztosítása    

o A pályázati javaslatok benyújtása és regisztrációja    

o A pályázati javaslatok engedélyezése    

o Az intézményi dokumentációk aláírása    

o Adminisztráció    

o Általános pénzügyi, műszaki kérdések    

o Pályázatok benyújtásával kapcsolatos pénzügyi kérdések    

o A pályázathoz szükséges vagy pályázatba bevonni kívánt partnerek  

o A pályázat szakmai kidolgozása és megvalósítása  

 

3.4 Belső tudásbázis kialakítása (1e;1f) 

A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelését, a hivatali 

egységek közötti hatékonyabb információcserét, a döntések megalapozottságát 

szolgálja a hivatalon belüli, egyes szervezeti egységeknél meglévő adatok, 

információk rendszerbe foglalása, azok belső használatra történő alkalmazása. A 

belső tudásbázis kialakításával, annak a belső szervezeti egység általi széles körű 

alkalmazásával olyan eddig elszórtan egy-egy osztálynál, csoportnál lévő 

adathalmaz gyűjthető össze, amely nemcsak információ nyújtását szolgálja, de a 

megalapozott döntéshozatalt is támogatja.  

 

Számtalan esetben fordul elő, hogy az egy szervezeti egység által meghozott 

döntéshez, egy másik szervezeti egységnél már meglévő információra, adatokra 

van szükség. Egy birtokvédelmi eljárásban szükség lehet a kiadott közterület 
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használati engedélyekre, a helyi adózás szempontjából jelentősége van a működő 

üzleteknek, telephelyeknek. Az üzletek működésének engedélyezése során pedig 

számtalan építéshatósági információra lehet szükség. A beruházási ügyintézőnek 

szüksége lehet a hivatal belső pénzügyi szabályzataira, a személyügyi referensnek 

a személyi juttatások előirányzatát érintő költségvetési döntésekre, egyéb 

szabályzatokra. A sort persze hosszasan lehet folytatni.  

 

A javaslatunk tehát az, hogy a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésére álló 

adathalmazt gyűjtsük össze, rendszerezzük, keressük meg a használathoz 

szükséges informatikai támogatottságot és ezen keresztül hozzunk létre egy 

tudásbázist, ahol a jogosultsági szintek beállításával a döntéshozók, vezetők, 

köztisztviselők, ügykezelők hozzáférésének szabályozásával egy korszerű 

információs alkalmazás működtethető.  

 

A belső tudásbázis kialakításával az erőforrások jobban kihasználhatók, a 

képviselőtestület és a tisztségviselők szolgálatában pedig segíti a döntési 

helyzetfelismerést, a megalapozott döntések meghozatalát, a végrehajtás 

kontrollját.  

 

Javaslatok a  belső tudásbázis körébe vonhatók adatokra: 

• Szervezési és Ügyviteli Osztály 

- rendeletek elektronikusan, cím szerinti egységes szerkezetben történő hozzáférése  

- jegyzői utasítások 

- hatályos szabályzatok  

- képviselő testületi előterjesztések 

- képviselő testületi határozatok, jegyzőkönyvek 

- testületi ülés meghívója 

- képviselő testület éves munkaterve 

- fejlesztési koncepció 

- Államigazgatási Hivatal tájékoztatói  

- Magyar Államkincstár szakmai tájékoztatói 

- APEH Önkormányzatokat érintő szakmai tájékoztatói, állásfoglalásai 

- Polgármesteri Hivatalba érkező szakmai lapok, kiadványok cím szerint felsorolva 

- Rendelkezésre álló sajtó, helyi lapok,  
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- Többcélú Kistérségi Társulás dokumentumai, előterjesztések, jegyzőkönyvek, 

meghívók, napirendek….stb 

- Szabadságolási ütemterv 

- Dolgozók névsora, beosztása, elérhetősége 

 

• Igazgatási és Adóügyi Osztály, Okmányiroda 

- Szakfordító és tolmácsigazolvánnyal rendelkezők nyilvántartása 

- Telepek nyilvántartása 

- Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása 

- Népességi adatok 

- Hatósági statisztika 

- Házasságkötések időpontjai, helyszínei 

 

• Műszaki Osztály 

- Kiadott közterület használati engedélyek 

- Kiadott használatba vételi engedélyek 

- Általános rendezési terv 

- Helyi Építési Szabályzat  

 

• Pénzügyi Osztály 

- Költségvetések és azok módosításai 

- Zárszámadások, beszámolók mellékletekkel együtt 

- Támogatási szerződések és határozat 

 

3.5 A kommunikáció korszerűsítése (1e;1f) 

Javítani kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt, mint vertikális, mint 

horizontális viszonylatban. Több olyan módszert célszerű bevezetni, ami biztosítja az 

információ áramlás zavartalanságát, segíti a feladatkiosztások nyomon követését, és 

ezzel egyidejűleg javítja az apparátus önkormányzat céljaival történő azonosulását.  

 

Javítani kell nem csak a szervezeten belüli, a belső szervezeti egységek közötti, de a 

szervezeten kívüli kommunikációt is. Fontos a meglévő irodaautomatizálási alapokra 
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építve további informatikai ismeretek megszerzését fokozatosan, a szinte minden 

dolgozót elérő alkalmazás funkciókon keresztül (iktatás, intranet, email, csoportmunka).  

 

Integrált rendszerek kialakításával a szervezeti egységek közötti kommunikáció javulna, 

az ügyintézés egyszerűsödne.  

3.5.1 Kommunikációs Stratégia megalkotása 

A helyi önkormányzatok optimális működéséhez szükséges az is, hogy 

környezetével olyan ideális, harmonikus kapcsolatot alakítson ki, melyben céljai a 

lehetőségekhez mérten minél nagyobb fokú támogatásra találnak. Olyan 

kommunikációs csatornát kell kiépítenie és működtetnie önmaga és a lakosság 

között, amelyen keresztül időszerű információit folyamatosan cserélheti és a 

célcsoportokhoz hatékonyan, és időben tudja eljuttatni. 

Az önkormányzat és az állampolgárok közötti kapcsolat létrejöttéhez 

folyamatosan stratégiai munkára van szükség a kommunikáció területén. Nem 

elég, ha az önkormányzat folyamatosan információt szolgáltat, a helyi 

lakosságnak, de választópolgárnak éreznie kell, hogy részt is vesz az 

önkormányzásban. Nem elég több és bővebb információ továbbítása, hanem meg 

kell teremteni azokat a hatékony és eredményes fórumokat és eszközöket, 

melyek közvetlenebb kapcsolatok kiépítését eredményezhetik a lakossággal. Az 

önkormányzatnak megfelelő elérhetőséget kell biztosítani a vele kapcsolatot 

kereső választópolgár részére, valamint gyors és kielégítő választ kell adnia az 

információkérésre és esetleges sérelmekre. Ezen célok gyakorlatban megvalósuló 

formája lehet például a Hírlevél, a Fórum, a Helyi sajtó, a képviselő testület által 

tartott közmeghallgatás, a várospolitikai fórum, a tisztségviselők által 

rendszeresen tartott fogadóórák.  

3.5.2 Polgármesteri Hivatal szervezetén belüli kommunikáció 

Egy szervezet tagjai ideális esetben együtt munkálkodnak a szervezet legfőbb 

céljainak és érdekeinek szem előtt tartásában. Működésének hatékonyságát akkor 

mondhatjuk a legteljesebbnek, ha a szervezeti célok és a benne tevékenykedők 

személyes céljai összhangra találnak. 
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A Polgármesteri Hivatal kommunikációja kiterjed a 

•  szervezet külső kapcsolat köreivel 

•  ügyfeleivel 

•  felügyeleti szervekkel 

•  közintézményekkel 

•  a szervezeten belüli tisztségviselőkkel 

•  a nyomtatott és az elektronikus média képviselőivel folytatott 

információcserére. 

  

Fontos, hogy a jó külső kommunikáció feltétele, a hatékonyan működő belső 

kommunikáció.  

 A hivatalon belüli kommunikáció két részre osztható. Egyrészt a tisztségviselők és a 

hivatal közötti, másrészt a hivatal szervezeti egységei egymás közötti, valamint a 

szervezeti egységeken belüli kommunikációra. A tisztségviselők és a hivatal közötti 

kommunikáció sok esetben nehézkes. Szervezett formája a hetente Polgármester Úr 

által tartott vezetői értekezlet, amely leginkább az önkormányzati munkával a 

képviselő testületi anyagokkal, annak előkészítésével foglalkozik.  

 

A mindennapi működés során felmerülő problémák megbeszélésének, a szervezeti 

egységek vezetői egymás közötti rendszeres kommunikációjának, jelenleg nincs 

hatékony, dokumentált formája. A szervezeti egységek vezetői rendszertelenül a 

saját osztályuknak, csoportjuknak tartanak ugyan belső értekezleteket, de ezekről 

sem készül semmilyen formában emlékeztető. Rendszeres hivatali szintű vezetői 

értekezletek nincsenek. Mindenképpen fontosnak tartjuk a rendszeres vezetői 

értekezletek, előre kiszámítható időpontban történő megtartását, arról 

emlékeztető készítését. Havonta egyszer pedig javasoljuk nagyvezetői értekezlet 

összehívását a város intézményeinek és a kistérségi munkaszervezet vezetőjének 

meghívásával.  

 

A vezetői értekezletekről készített emlékeztetők határidő, felelős megjelölésével 

tartalmazná a feladatok kiosztását, amelynek végrehajtására a következő héten 

pontonként vissza kell térni.  
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A kommunikációs folyamatok rögzítése, az emlékeztető javasolt tartalmi 

elemei:  

Vezetői Értekezlet 

Emlékeztető 

Ideje: 2009. szeptember 1. (kedd) 9.00 óra  

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyaló 

 

 

FELADAT 

 

HATÁRIDŐ 

 

 

FELELŐS 

 

2009. szeptember 28-i Képviselő-testületi napirendek 
előterjesztésének elkészítési határideje, anyagleadások 
időpontja 2009. szeptember 15.  

  2009. szeptember 15. Oroszi Zsuzsanna testületi 
referens 

jegyző  

aljegyző 

Boldoczki János  

Osztályvezető 

Közmeghallgatás időpontja 2009. október 18. 17.00 
óra, I. emeleti konferencia terem  

 

2009. október 1. 

 

testületi referens 

kabinetvezető 

Városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos 
szerződések áttekintése, javaslat a további 
feladatellátást érintően: 

- Fűnyírás, parkfenntartás 
- Útjavítás stb. 

 

2009. december 18. 

 

Barkóczi Tamás 

Osztályvezető 

Szerződéstár anyagainak digitalizálása 2009. december 31. Aljegyző 

Konferenciaterem hangosító berendezésére ajánlatok 
megkérése 

2009. október 15. Fődi János  

osztályvezető  

Idegennyelvű táblákkal, feliratokkal kapcsolatos 
jegyzői hatáskörben lévő intézkedésekről tájékozódni  

 

2009. szeptember 30. 

Turánné Török Ágnes 

Osztályvezető 

Kollégákat tájékoztatni az év végi  munkarend 
változásról: 

 

2009. december 21. 

 

Osztályvezetők 

Az emlékeztetőt készítette: 
       Oroszi Zsuzsanna testületi referens  
 
Feladatkiosztást ellenőrizte:   Dr. Szentendrei István jegyző  
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3.5.2.1  Hivatalon belüli közösségi szemlélet erősítése 

 

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalában a korábbi évekhez képest elsősorban az 

elmúlt két év nagyobb arányú nyugdíjazása miatt nőtt a fluktuáció.  

A belső kommunikáció hiányosságai már ügyintézői szinten is fellelhetők, azaz az 

egyes ügyintézők sincsenek tisztában, hogy mikor kihez fordulhatnak, ha egy 

másik osztály munkatársával kell felvenni a kapcsolatot. Az ügyfelek küldözgetése 

is abból adódik, hogy a kollegák nincsenek tisztában egymás feladatával, a más 

szervezeti egységekben folyó munkával.  

 

Ennek kiküszöbölésére jó módszernek találjuk az újonnan érkező kollegák belső 

folyamatokkal való megismertetésének a hivatalban kialakult rendszerét. Az új 

kollega kb 1 hónap alatt az idejének egyharmad részét az aljegyző mellett, 

egyharmad részét az ügyviteli feladatok megismerésével, egyharmad részt pedig 

a saját szervezeti egységében a szakmai feladati elsajátításával tölt el. Megismeri 

a hivatal szervezeti felépítését, az ügyviteli munka során kapcsolatba kerül a 

kollegákkal, ezáltal egy átfogó képe alakul ki a hivatal működéséről. Az egy hónap 

elteltével egy rövid számonkérés során a közvetlen felettese és a hivatalvezető 

értékeli munkáját, hozzáállását, a hivatali munkavégzésre való alkalmasságát.  

 

 A csapatszellem erősítését, egymás munkájának megismerését szolgálja a 

rendszeres szakmai teamek létrehozása, működtetése. Egy – egy nagyobb 

horderejű, több szervezeti egységet érintő ügyben, jogszabályváltozásban 

javasolt, hogy a hivatal szakemberi együttesen vegyenek részt a feladat 

előkészítésében, a megoldásban, a végrehajtás ellenőrzésében.   

 

A csapatszellem erősítését szolgálja a munkahelyi kirándulások, rendezvények 

megszervezése, az azon való részvétel. Ezek rendkívül jó hatással vannak egymás 

jobb megértésére, megismerésére, ezen keresztül pedig kihatással van a 

hatékony munkavégzésre.   
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3.5.3 Polgármesteri Hivatal szervezetén kívüli kommunikáció 

 A kifelé irányuló kommunikációnak, - Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat 

partnereivel történő – széles kapcsolódási területe van. A partnerek köre sokszínű, 

tevékenységi körökhöz kapcsolódóan rendkívül változatos. A Polgármesteri Hivatal 

belső szervezeti egységei elsősorban a hasonló munkát végző szakmai 

szervezetekkel, más polgármesteri hivatalokkal, hatóságokkal, Államigazgatási 

Hivatallal, szakmai kamarákkal, rendőrséggel, közterület felügyelettel, tűzoltósággal 

vannak rendszeres kapcsolatban. Ezen túl a civil szervezetekkel való kommunikáció 

is gyakori pl: karitatív egyesületek, városszépítő egyesület, mozgáskorlátozottak 

egyesülete.  

 

 A Polgármesteri Hivatal által ellátott rendkívül sokrétű tevékenység, a gazdaság 

szereplőivel, az ügyfelekkel való mindennapos kapcsolat azt indokolja, hogy 

fokozottabb hangsúly kerüljön a Hivatal tevékenységének kifelé történő 

kommunikálására.  

 

 A kifelé irányuló kommunikációnak feladata kell, hogy legyen a lakosságot érintő 

problémák, változások minél szélesebb körben történő megjelentetése, a hivatali 

szervezet által végzett munka megismertetése.  

 A kommunikáció ezen területen történő fejlesztése az önkormányzat, a képviselők 

és a hivatal valamennyi köztisztviselőjének érdeke és feladata. A módszer sokféle 

lehet, ezek kidolgozása, koordinálása az általunk javasolt Polgármesteri Kabinet 

feladatkörébe tartozna.  

 

 Néhány példa az alkalmazandó technikákra:  

 

- Az üzleti és a civil szektorokkal megvalósuló együttműködés, kommunikációs 

platformok kialakítása.  

-  Hivatalok közötti átjárhatóság biztosítása, a közigazgatási szolgáltatások 

koncentrálódása. Megvizsgálandó, hogy az ügyfélszolgálat tevékenységi körébe a 

lakosság széles körét érintő szolgáltatókat, egyéb partnereket is bevonjuk. Ezáltal 

elérhetővé válik, hogy az embereknek ne kelljen sok hivatalhoz, intézményhez, 

közszolgáltatóhoz járniuk, minél több ügyet, szolgáltatást kapjanak meg „egy 
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ablakon keresztül”, ugyanazon a helyen, egy központi ügyfélszolgálaton. Ide 

tartozik az ügyintézéshez kapcsolódó pénz be- és kifizetés egy helyen történő 

intézése, de ide tartozik a kapcsolódó közszolgáltatási ügyintézés és közüzemi 

szolgáltatások egy helyen történő intézése is, például lakcímváltozás és ezzel 

egyidejűleg közüzemi szerződéskötés. (A törekvések ezen a téren központosított 

elképzelésként is napirenden vannak. ) 

- A városi honlap adattartalmának bővítése, információs levelező rendszer 

létrehozása.  

A számítógép az internet világában ma már teljesen természetes, hogy az 

állampolgárok, civil szervezetek, vállalkozók a honlapon tájékozódnak, innen 

igyekeznek összegyűjteni használható információkat. Az információs levelező 

rendszer használatával lehetőség nyílik arra, hogy bárki egy központi email címen 

kérdéssel, kéréssel, vagy akár véleményével fordulhasson a Polgármesteri 

Hivatalhoz. Ezáltal nem kell az osztályok email címei között kutakodva keresni, az 

illetékes szervezeti egységet, hanem egy központi címre küldhetők a beadványok. 

Az információs levelező rendszeren beérkező anyagokat a hivatal kijelölt felelőse 

juttatja az illetékes szervezeti egység vezetőjéhez, aki a választ, tájékoztatást 

elkészíti, az ügyfélnek megküldi.  

3.5.3.1 Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való 
rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése 
(1.h.) 

Annak érdekében, hogy az intézmények é a Polgármesteri Hivatal közötti 

információáramlás és együttműködés javuljon, mindenekelőtt fel kell mérni, hogy 

milyen információk állnak rendelkezésre a különböző intézményeknél. Ennek 

érdekében a város intézményeit bevonva, kérdőíves formában dolgoztuk fel az 

információáramlást a Hivatal és az intézmények között.  

Megvizsgáltuk, hogy az információk milyen csatornán jutnak el egyik helyről a 

másikra, milyen időközönként és pontosan milyen szervezeti egységek között jön 

létre a kommunikáció. Legszemléletesebben egy mátrix segítségével lehet 

ábrázolni az információáramlást: 
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Az információ áramlás formái:  

- levél (iktatás) 

- hagyományos telefon, fax 

- mobiltelefon, SMS, mobilvideó  

- elektronikus levél  

- webes szolgáltatások 

 

A közigazgatásban egyre inkább elterjedő elektronizáltság, jól mutatja, a szervezetek 

nyitottságát a korszerű információs csatornákra, a hálózati szolgáltatások, integrált 

alkalmazások használata. A webes szolgáltatások lehetőséget adnak az információk 

interneten történő elérésre, az interaktívitás intézmények közötti alkalmazására. A webes 

felületen létrehozott intézményesített csoportmunka biztosítja a közös adatbázishoz való  

hozzáférést, a címjegyzékből kiválasztható intézmények számára a bejelentkezést, a 

bejelentések, adatszolgáltatások weben keresztüli teljesítését.  
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3.6 Minőségi célok érvényre juttatása (1a) 

A kiskőrösi Polgármesteri Hivatalban minőségbiztosítási rendszer nem működik. Ennek 

bevezetése és folyamatos kezelése többletfeladatot jelent ugyan, azonban az általunk is 

feltárt hiányosságok kezelésében, a folyamatok nyomon követésében, a dokumentáltság 

megkövetelésében segítséget nyújt.  

 

A minőségi hivatali munkavégzés szempontjából fontos, a pontosan, időben 

megfogalmazott feladat meghatározás a vezetők részéről. A munka hatékonyságát 

erősen rontja, a gyakran változó, végrehajtási határidő előtt röviddel kiadott feladat 

meghatározások.  

Különös figyelmet javasolt fordítani, hogy a feladatot meghatározót tájékoztassuk a 

végrehajtás állásáról.  

 

A Hivatal működésében követendő legfontosabb minőségpolitikai célok:  

 

• törvényesség (jogszabályoknak való megfelelőség) 

• szakszerűség (hibamentesség, pontosság, teljesség, alaposság, ellenőrzöttség )  

• megbízhatóság  (biztonság, kiszámíthatóság) 

• hozzáférhetőség ( fizikai, technikai, kommunikációs) 

• ésszerűség ( a tevékenységek ésszerű munkamegosztásban, bürokráciamentesen 

történő végzése )   

• korszerűség ( a legjobb megoldások kínálta lehetőségek kihasználása) 

• időszerűség ( aktualitás, gyors reagálás)  

• komfortosság (kényelmesség az igénybe vevők számára)  

• emberiesség (udvariasság, tisztelet, tolerancia, a kulturális különbségek kezelése) 

• időráfordítás ( az időkeretek takarékos kihasználása pl nem a határidő lejártának 

utolsó napján kezdem el az intézkedést )  

• költségtakarékosság ( integrált rendszerek, alkalmazások használata, ezáltal 

létszám megtakarítás, papíralapú ügyintézés helyett elektronikus alkalmazások 

bevezetése)  
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A minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és az ezekből származó előnyök 

kihasználása a versenyszférához hasonlóan a közigazgatásban is hatékonyan és 

eredményesen megvalósíthatók. Több város sikeresen részt vett az ISO 

minőségbiztosítási rendszer bevezetésében, a rendszer folyamatos auditálásában. A cél 

azonban az, hogy a közigazgatási rendszer sajátos jegyeit magán viselő 

minőségbiztosítási modell bevezetése történjen meg, amely olyan minőségirányítási 

módszereket és folyamatokat alkalmaz, ami – a közigazgatásban nehezen mérhető – a 

teljesítmény javításához vezet.  

Ezt szolgálja a CAF minőségbiztosítási rendszer. Hiszen a  magánszférával történő 

összevetés alapján a közszférán belüli vezetés-irányítás és a közszférában jelentkező 

minőségügy számos egyedi tulajdonsággal rendelkezik.   

 

3.7   E képviselőtestületi rendszer (1d): 

 

Az önkormányzatok legfontosabb döntési, határozathozatali fórumával, a képviselő-

testülettel kapcsolatos feladatok, egyetlen az előkészítéstől a végrehajtásig tartó, 

összetett lépésekből álló folyamattal modellezhetők. Az elektronikus alkalmazás úgy 

támogatja a Képviselő-testület munkáját, hogy biztosítja a feladatok kiosztására, a 

munkafázisok nyomon követésére és a csoportmunka szervezésére. Az ismétlődő 

feladatsorok zárt rendszerbe szervezése révén teljes folyamatvezérlés valósítható meg. A 

rendszer végigköveti a Képviselő-testületi tevékenységet és a kapcsolódó folyamatot. A 

munkafázisok átláthatóak és követhetőek,az előterjesztésektől kezdve, a szakmai és jogi 

fórumokon történő bírálatokon és módosításokon keresztül, a döntéshozatalig. Az 

alkalmazás a feladatsor végrehajtásához szükséges információkat a beállított 

hierarchikus rendszernek megfelelően osztja el és áramoltatja. Megfelelő felhasználói 

jogosultság beállítás mellett, mód van a folyamatok ellenőrzésére és a beavatkozásra. Az 

alkalmazás logikai modellje rendkívül megkönnyíti a rendszer használatát. A felhasználók 

az un. feladatkezelőn keresztül értesülnek a feladataikról. Ezeket a megfelelő módon 

kezelik, végrehajtják, továbbítják. A munkafolyamatok végrehajtása során keletkezett 

adatok a háttérnyilvántartásban tárolódnak, ahonnan szükség szerint bármikor 

előhívhatóak. A környezeti kapcsolódást, a rendszeren kívüli információk importálását 

exportálását, az adatcserét különböző interfészek teszik lehetővé. A rendszer rugalmas 

lehetősége, hogy a munkafolyamat változása esetén, utólag is könnyen módosítható és 

testre szabható. A tevékenység elektronikus támogatását a következő ábra szemlélteti. 
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3.8 Az ügyfélkezelés színvonalának növelése (1f) 

A közigazgatás ügyfelei akkor elégedettek, ha nem kell a hivatallal kapcsolatba kerülni. 

Ha a személyes jelenlét elkerülhetetlen, akkor a szolgáltatás legyen a legközelebb 

elérhető, egyszerű, olcsó, gyors és kényelmes. Fontos, hogy a hivatal pontosan az 

nyújtsa, amire szükségük van az érdekelteknek, amit az előírások, felhatalmazások 

tartalmaznak. Legyen mentes mindenféle negatív mellékhatásoktól, felesleges elemektől, 

személyes véleménynyilvánítástól, hibáktól. A konkrét ügy kapcsán az ügyintéző legyen 

közvetlen, empatikus az ügyféllel, hogy az érezze, itt és most valóban az ő ügyéről van 

szó, kellően elmélyednek az ügyében, nem általános „kezelésben” részesül. Fontos az is, 

hogy az emberrel olyan valaki foglalkozzon, aki nagyon jól ismeri a szakmát, van kellő 

gyakorlata, jól tájékozott a jogszabályokról, képben a az aktuális helyzettel, 

problémákkal, és reális megoldást tud javasolni.  
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Egyre gyakoribb az önkormányzatoknál is most már, hogy az ügyfelekkel kapcsolatban 

lévő kollegák munkáját, az ügyfelezés színvonalát ügyfélelégedettségi kérdőívvel mérik, 

annak adatait összegyűjtik, kiértékelik, és a javaslatokat a mindennapi ügyfeles 

munkába beépítik. Az elégedettség mérés eredménye természetesen nagyban függ attól, 

hogy ki a közönség, ki az ügyfél egy adott ügyben. A közigazgatás ügyfélkörével 

szemben is természetesen vannak elvárások, hiszen ezekkel a képességekkel 

rendelkezve van abban a pozícióban az ügyfél, hogy reális értékelést mondhat az 

önkormányzatoknál folyó munkáról. Ilyen alapvető elvárások az ügyféllel szemben, hogy 

legyen jogkövető, felkészült, a saját ügyében megfelelően tájékozott, tegyen meg 

mindent annak érdekében, hogy jól előkészített legyen a beadvány, és hát nem utolsó 

sorban azért legyen kultúrált és tisztelettudó. A különböző konfliktus kezelési 

technikák elsajátításával az ügyfelet a magunk oldalára állíthatjuk, bebizonyíthatjuk, 

hogy ügye megoldható, jogos panasza orvosolható.  

Az ügyfelek megfelelő kiszolgálásában az ügyintézőt erősítő tényezők:  

- önképzés, továbbképzés 

- az információk megfelelő áramlása 

- konfliktus megoldási technikák ismerete 

- szakmai felkészültség 

- kultúráltság, intelligencia 

Az itt felsorolt elemek mind – mind szükségesek ahhoz, hogy az ügyintéző valóban 

megoldást találjon az ügyfél problémájára, ügyét ne csak elintézze, hanem komplex 

módon kezelje, ezáltal az ügyfélfogadás színvonalát jelentősen javítsa. A 

konfliktuskezelési technikák elsajátítása gyakorlati feladat, amely a projekt oktatási 

részében történt meg. Ezen túl ma már a közigazgatásban is lehetőség van az 

ügyfélszolgálaton dolgozó kollegák konfliktuskezelési tréningeken történő részvételére, 

ahol speciálisan a terület problémái, jellegzetes ügyféltípusai, helyzetei, konfliktusai 

kerülnek elemzésre, majd a tréninget vezető tréner segítségével az ügyintézők 

elsajátíthatják azokat a módszereket, technikákat, amely segítségével az egyes 

ügyféltípusok könnyen felismerhetők, kezelhetők, és megfelelő kommunikációval az 

ügyek az ügyfelek elégedettségére megoldhatók.  

Az ügyelek elégedettségének mérést pedig javasoljuk kérdőíves, illetve Web-es 

módszerrel rendszeresen mérni, annak eredményét értékelni, az így szerzett 
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tapasztalatokat pedig a mindennapi ügyfélfogadásba, az ügyintézés színvonalának 

javítása érdekében beépíteni.  

Általunk javasolt ügyfélelégedettség mérés kérdőíve:  

 

3.8.1 ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGET FELMÉRŐ ADATLAP 

 

Figyelem!  

Az adatszolgáltatás névtelen és önkéntes,  

a közölt adatok kizárólag az alábbiakban megfogalmazott célra használhatók! 

 

Az adatgyűjtés célja: felmérni, hogy az ügyfelek milyen célból, milyen gyakran keresik 
fel a Hivatalt, milyen gyorsan és hatásosan kezelik ügyeiket, továbbá mennyire 
elégedettek a velük való bánásmóddal; az így kapott adatok elemzésével javítani az 
ügyfélfogadás, az ügyintézés hatékonyságát. 

 

 

KÉRJÜK, HOGY A MEGFELELŐ ÁLLÍTÁST X-SZEL JELÖLJE! 

 

 

 

 

1. ÜGYFÉLADATOK 

 

 

Életkora: 

� 14-18 év 

  � 19-25 év 

  � 26-45 év 

  � 46-62 év 

� 62 év felett 
 

Neme: 

� Nő 
� Férfi 
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Iskolai végzettsége: 

 

� Nincs 
� 8 általános 
� Szakmunkás 
� Középfokú 
� Felsőfokú 

 

Állandó lakhelye: 

 

� Kiskőrös  
� Kiskőrösi kistérség (Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, 

Imrehegy, Izsák, Kaskantyú, Kecel, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, 
Tabdi, Tázlár) 

� Egyéb 
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2. ÜGYFÉLFORGALMI ADATOK 

Konkrétan milyen ügyben kereste meg a Polgármesteri Hivatalt ? 

 

 Okmányirodai ügyintézés: (kérem húzza alá a megfelelő ügytípust, aminek ügyét 
intézte)  

- Közlekedés-  igazgatás (lejárt műszaki, hatósági kivonás, gépjármű 
átíratás, forgalomból történő kivonatás)  

- egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyeik intézése 
- útlevél ügyintézés 
- jogosítvány ügyintézés 
- lakcímigazolvány, lakcímbejelentés 
- mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának intézése 
- személyi igazolvány 
- anyakönyv  

  

Általános Igazgatás 

- üzletek működési engedélye 
- hirdetményi kifüggesztés 
- telepengedélyezési eljárás 
- építésigazgatás 
- egyéb 

 

 

 Szociális Igazgatás (segélyek)  

 

 

 Gyámhivatal  

 

Milyen gyakran keresi fel a Polgármesteri Hivatalt? 

 

� Ritkán (évente 1-2 alkalommal) 

� Gyakran (havonta többször) 

 

Milyen napokon szokta a Polgármesteri Hivatalt felkeresni ? 

 

  � Ügyfélfogadási napokon 

  � Ügyfélfogadási napokon kívül 

 

Elégedett-e az ügyfélfogadás kialakult rendjével, ha nem, akkor milyen ügyfélfogadási 
időt tartana elfogadhatónak? 
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3. A MAI ÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Mennyi időt töltött várakozással, mielőtt fogadták Önt? 

 

� Azonnal fogadtak 

� 30 percen belül fogadtak 

� 30 percen túl fogadtak 

� Aznap nem fogadtak 

 

Mennyi időt foglalkoztak Önnel? 

 

� kb. 1-3 perc 

� maximum 15 perc 

� 15-30 perc között 

� 30 percnél többet 
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3.9 Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok 
létrehozása (3d)  

3.9.1 Internet alapú ügyindítási forma elterjesztése 

Az internet alapú ügyindítási forma elterjesztése Kiskőrösön – informatikai fejlesztések 

hiányában – még igen gyerekcipőben jár. A városnak nincs informatikai stratégiája, 

pedig körzetközponti szerepéből adódóan meghatározó szereppel bír a térségben. Az I. 

Nemzeti Fejlesztési Terv részeként meghirdetett Operatív Programok lehetőséget 

nyújtottak arra, hogy különböző célok elérése EU-s és hazai kormányzati támogatások 

segítségével valósuljanak meg. Több önkormányzatnál ezen beruházások eredményei – 

kiépített infrastruktúrák és alkalmazói szoftverszolgáltatások – üzemszerű használatban 

vannak. A projektek sikeresen zárultak, az informatikai stratégiák megalkotásra kerültek.  

Az informatikai stratégiák, az adott állapot felmérése után megfogalmazták a fejlődés 

irányait. Ezek a stratégiák irányként jelölték meg az elektronikus közigazgatási, 

önkormányzati rendszerek bevezetését, illetve a térségi infrastrukturális fejlesztéseket. 

Sajnos Kiskőrös város önkormányzata ezen projektek egyikében sem nyert, így jelentős 

hátránnyal indul az informatikai fejlesztéseket illetően.  

Kiskőrös város Önkormányzatának jövőbeni fejlesztési céljait alábbiak szerint 

fogalmazza meg: 

• Kiskőrös kistérségi szerepének növelése 

• Informatikai kultúra terjesztése Kiskőrös városában 

• Internetes portál folyamatos fejlesztése, az EU ajánlásoknak megfelelő szintek 

biztosítására alkalmas átalakítása 

• E-demokrácia, a nyilvánosság új terepe 

• Az Európai Unió ajánlásainak figyelembe vétele az elektronikusan nyújtandó 

közszolgáltatások körére és azok interneten keresztül történő igénybevételének 

szintjeire vonatkozóan 

• E-közigazgatási rendszer kialakítása 
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o Hivatali folyamatok felülvizsgálata, korszerűsítése 

o Digitális Ügyfélszolgálati Rendszer 

o E-Hivatal rendszer 

• Intézményeknek és a hivatalnak informatikai támogatás 

o Infrastrukturális továbbfejlesztés feltételeinek biztosítása 

Kiskőrös város továbbfejlesztette a városi internetes portálját, amely nem csak formai 

felépítésében változott, hanem jelentősen növelte a portálon keresztül nyújtott 

tájékoztatások számát. A fejlesztés eredményeként megjelent az elektronikus ügyintézés 

EU által meghatározott szintjeinek kiszolgálása, bár igaz még csak 1-2. szinten.  

Az elektronikus ügyfélszolgálat kialakításának, fejlesztésének irányát az Európai Unió 

által ajánlott elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére vonatkozó ajánlása 

határozta meg. Ennek megfelelően a portálon elérhető 27 db ügymenetleírás, valamint 

vannak letölthető nyomtatványai a honlapon történő elnevezés szerint az Igazgatási 

csoportnak, a Népjóléti osztálynak és az Adócsoportnak. A CLBPS 2. szintnek megfelelő 

adattartalom is hiányosan, több helyen elavultan, hatályon kívül helyezett 

rendelkezéseket tartalmazva jelenik meg. A CLBSP 3. szintnek megfelelő alkalmazás 

pedig nem működik.   

A forráshiányos önkormányzatokra jellemzően Kiskőrös városában és a kistérségben 

történő elektronikus ügyindítás elterjesztésére csak és kizárólag pályázati lehetőségek 

kihasználásával látunk lehetőséget. Az ezen keresztül elnyert támogatások megfelelő 

alapot nyújtanak  az 1-2 szintű és a további elektronikus ügyfélszolgálati rendszer 

kiépítésében a CLBPS 3. szint elérésében azaz az elektronikus ügyindításban. 

Kiskőrös ezen célok megvalósításához szükséges informatikai stratégiáját 2. számú 

melléklet tartalmazza.  

3.9.2 Elektronikus címlista 

A címlista úgymond public relations mára a Polgármesteri Hivatalok tevékenységében is. 

A legáltalánosabban használt címlisták:  

- sajtó címlista 
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- a város legjelentősebb partnerei címlista 

- intézményi címlista 

- kistérségi címlista, önkormányzatok címe, elérhetőségei 

- ajándékgyártók és – forgalmazók címlistája 

- beszerzési partnerek címlistája 

- nemzetközi kapcsolatok címlista 

- borászok címlista 

- közintézményi címlista  

- civil szervezetek címlista 

- pályázati partnerek címlista  

A címlistákkal kapcsolatos gyakorlati feladatok két részből állnak: egyrészt fel kell állítani 

a címlistát, másrészt naprakészen kell azt tartani, illetve folyamatosan frissíteni.  

A címlista felállítása 

Bármilyen címlista felállításához három dolog szükséges: 

• Adatok 

• Nyilvántartó rendszer 

• Precíz és kitartó szervező- és nyilvántartó munka  

Az adatok 

A címlista összeállításhoz többféle adatot is felhasználhatunk. Minél több adatot tárolunk, 

annál többféleképpen tudjuk később a címlistát hasznosítani. Minél komplexebb az 

adatbázis, annál sokrétűbb hasznát láthatjuk a gyakorlati, szervező munkában.  

Az adatbázis felállításához – minimálisan – az alábbi adatok szükségesek:  

• Név, 

• Elérhetőségi adatok (telefonszám, cím, faxszám, e-mail cím) 

• Munkahely 
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• Beosztás 

• Munkahelyi cím (irányítószám, város utca, házszám, levelezési cím, központi 

telefonszám és faxszám, e-mail cím) 

• Egyéb: személyre, szervezetre vonatkozó megjegyzések (nem, életkor….stb) 

A sajtó címlistára vonatkozó adatokat ki lehet egészíteni néhány cikkel, munkásságra 

vonatkozó információkkal. A partnerkör személyeinek adatbázisához hasznosak lehetnek 

a családi állapotra, születés és névnapokra vonatkozó információk, valamint az egyén 

szokásainak ismerete. A különböző partnerek tekintetében mégtovább bővíthető a 

címlista, hasznosak lehetnek: a kapcsolat minősége (új, vagy régi), az együttműködési 

készségre vonatkozó megjegyzések, a pontosságra, a korrektségre vonatkozó 

megállapítások, tapasztaltok. Stb.  

Nyilvántartó rendszer 

A megszerzett adatokat többféleképpen is számon tarthatjuk. A számítástechnika ma 

már számos fejlett, azaz keresztszempontos keresésre és leválogatásra is alkalmas 

szoftvert tud biztosítani a korszerű és gyors adatbázis – használati folyamatokhoz. Ez azt 

jelenti, hogy több különböző szempontból és különböző lélekszámú tömegről felállított 

adatbázisból egyidejűleg és ezeket egymással kombinálva hasznosító folyamaként 

lekérdezhetjük például azon emberek adatait, akikkel három év óta állunk kapcsolatban, 

férfiak, Dél –Alföld régióban elérhetőek és közgazdász, vagy informatikus végzettségűek, 

vagy ilyen szakterületen dolgoznak.  

Egy – egy adatbázis mindig a rögzítéskor érvényes adatokat tartalmazza. Ezért rendkívül 

fontos, hogy az adatbázis felállításának vagy az adatok frissítésének idejét, dátumát 

feltüntessük.  

Kitartó szervező munka 

Először is ki kell jelölni a rögzítendő adatok körét, másodsorban ki kell jelölni a 

feltérképezendő cél- vagy kapcsolatcsoportot (szervezeteket). A kijelölést a 

polgármesterrel és a kommunikációs referenssel egyeztetve a Polgármesteri Kabinet 

vezetője végzi. A készítendő adatbázis tartalmának behatárolását követően: 

• Ki kell keresni a szervezetek elérhetőségi adatait 

• Fel kell hívni a szervezetet 

• Meg kell kérdezni a számunkra szükséges információkat 
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• Ezeket fel kell jegyezni 

• Az adatokat rögzíteni kell  

Nagyon fontos, hogy az adatbázis minden adata pontos és hiteles legyen. Ezért ha nem 

értünk tisztán egy nevet, vagy nem tudjuk annak írásmódját, akkor kérdezzünk rá, 

betűztessük inkább, minthogy hiba kerüljön a rendszerbe, és esetleg később küldött 

üzenetben a név hibás írásmódjával vérig sértjük a partnert.  

Címlista naprakészen tartása  

A létező legjobb és legfrissebb címlista is elavul egyszer. Azt, hogy a lista élő –e, jó 

esetben az ellenőrzésével tudhatjuk meg. Sokkal kellemetlenebb,ha feladatteljesítés 

közben – amikor rendszerint gyorsan kellene lépnünk, például adott embereket elérnünk 

– derül ki, hogy a lista bizonyos adatai már elavultak, megváltoztak.  

Az adatellenőrzés gyakorlatilag az adatfelvétel algoritmusának és gyakorlati feladatainak 

ismételt elvégzését jelenti (kitartó szervező munka). A szükséges adatellenőrzést 

ciklikusan ismételni kell. Az adatok ellenőrzése lehet heti, havi, negyedéves gyakoriságú. 

Ennél hosszabb ciklus is elképzelhető, azonban ez gyakran a tárolt adatok 

megbízhatóságának rovására megy.  
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4 KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉNEK 

„GAZDASÁGOSABBÁ”  TÉTELE 

Gazdaságossági szempontok érvényre juttatása, mint hosszú távú 

célkitűzés, a meglévő kapacitások jobb kihasználtságban, egyes tevékenységi 

körök, feladatok kiszervezésében valósulhat meg hosszú távon. Megvizsgáltuk, 

hogy a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok közül, más szervezeti 

formában, mely tevékenységek végezhetőek hatékonyabban, 

költségtakarékosabban. Fontos összehasonlítási alapul szolgálnak a más 

városokban végzett kiszervezések tapasztalatai. Fontos kiemelni, hogy a 

kiszervezések megvalósítása komoly előkészítő munkát igényel, és az eddigi 

tapasztalatok alapján mostanra már határozottan állítható, hogy az 

eredményesség, hatékonyság minőségi mutatóit szem előtt tartva a Polgármesteri 

Hivatalból kiszervezhető tevékenységek közül sem minden területen javasolt a 

kiszervezés.  Másrészt, a Polgármesteri Hivatal szervezetében nyilvánvalóan 

vannak olyan tevékenységek, munkafeladatok, amelyek megvásárolhatók a 

piacon, pusztán gazdaságossági számítás kérdése, hogy mikor éri meg az ilyen 

feladatokat saját munkaerővel ellátni. (pl: adatrögzítés, adatbevitel, térképek és 

egyéb dokumentumok digitalizálása, fordítás, kiadványok szerkesztése, takarítás, 

gondnoksági feladatok…stb)  

4.1 A költségvetési gazdálkodás eredményességének 
javítása 

A költségvetési gazdálkodás eredményességét nagyot sok minden befolyásolja. 

Jelen pályázat keretében csupán a legfontosabb összetevőkre koncentrálunk, 

amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. 

 

 Az önkormányzat működésére vonatkozó pénzügyi tárgyú, elsősorban a 

kötelezettségvállaláshoz kötött szabályozási háttér átvizsgálása során 

nem csak a számviteli pénzügyi folyamatok szabályozottságát vizsgáltuk, hanem 

az ehhez kapcsolódó informatikai és humán ellátottságot, képzettséget is.  

A pénzügyi osztály összetétele vegyes,  
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- osztályvezető-felsőfokú 

- vezető könyvelő-felsőfokú 

- számviteli ügyintéző I-V.-középfokú (ebből II db mérlegképes) 

- számviteli ügyintéző VI.-felsőfokú 

- költségvetési referens-felsőfokú 

- intézménygazdálkodási referens-felsőfokú (államigazgatási főiskola) 

 

Vagyoncsoport 

- csoportvezető-felsőfokú 

- vagyongazdálkodási ügyintéző-középfokú 

- beruházási ügyintéző-betöltetlen (elméletileg felsőfokú) 

A 2. fejezetben már javaslatot tettünk ezen osztály átszervezésére úgy, hogy az a 

szakmai munkát ne befolyásolja. 

Az informatikai ellátottság: hardverellátottság megfelelő, a mindennapi 

elektronikus kommunikáció megoldott a pénzügyi területen. A könyvelésre két éve 

a SALDO integrált programot használják, ami nagy előrelépés az eddigi DOS alapú 

szoftverekhez képest. Az átállás folyamatosan történik, így jelenleg is fut még a 

MÁK által nagyon régen kifejlesztett, de már elavult ANAL és SÁFÁR program is. 

4.1.1 Költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata (2.d.) 

A költségvetés készítése olyan team munkát feltételez, amely nagyon sok 

szereplő mozgatását követeli meg ahhoz, hogy a munka végén a jogszabályoknak 

és a városnak is megfelelő eredmény jöjjön ki. A költségvetés készítéséhez és 

végrehajtáshoz kapcsolódóan elkészítettük a költségvetés készítésének 

folyamatábráját. 
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Az Önkormányzat sokrétű feladatainak teljességét átfogó egyes költségvetési 

(tervezési, elfogadási, végrehajtási és ellenőrzési) folyamatok felülvizsgálata 

esetében először a kiinduló állapotot rögzítő helyzetelemzést végeztük el.  

Figyelembe kellett venni a korábbi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatait (ideértve 

különösen az Állami Számvevőszék jelentéseit), az elhatározott célok és az 

intézkedések összhangját, valamint a megvalósítás feltételrendszerének 

kidolgozottságát és teljesíthetőségét. 

Ezt követően kerülhetett sor a tervezési – gazdálkodási folyamatok 

újragondolására, amelyben meg kell határozni, hogy az egyes folyamatok mely 

részét kell átalakítani, újraszabályozni, az elérhető költségvetés készítési 

technikák közül mely eszközt lehet alkalmazni.  

 
A megalapozott költségvetési tervezés alapvető feltétele, hogy az önkormányzat 

megfelelő gazdasági programmal rendelkezzen, és az éves költségvetési 

koncepció az abban foglaltakat is figyelembe véve - a gazdasági program éves 

ütemének aktualizálásával, a program időarányos megvalósíthatóságának, a 

tervezett fejlesztési feladatok teljesíthetőségének, pénzügyi megalapozottságának 

felülvizsgálatával -, részletes pénzügyi-gazdasági számításokkal és értékelésekkel 

alátámasztottan kerüljön összeállításra. 

 

A gazdasági programkészítés kötelezettségét az Ötv. írja elő, annak 

érvényességi időtartamára és tartalmára vonatkozóan azonban nincsenek 
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kötelező szabályok. A költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokból 

következően a gazdasági programot legalább 3 éves időszakra kell összeállítani, 

tekintettel arra, hogy az Ámr. előírásai szerint a működési és fejlesztési célú 

bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget 3 évre vonatkozóan kell 

elkészíteni, és a tervezésnél figyelembe kell venni a gazdasági programban 

foglaltakat.   

 

Véleményünk szerint célszerű egy hosszabb távú, komplex gazdasági program 

kidolgozása, amely kijelöli a kiemelt fejlesztési irányokat és a visszafejlesztendő 

területeket, meghatározza a felvállalható nem kötelező önkormányzati 

feladatokat, valamint a feladatellátás és a finanszírozás módját és mértékét is. A 

komplex gazdasági program összeállításánál a kötelező feladatokon és a lakossági 

igényeken túlmenően figyelembe kell venni a makrogazdasági folyamatokat, a 

hosszabb távú államháztartási prioritásokat, a gazdasági környezet várható 

változását, és annak az önkormányzat gazdasági helyzetére gyakorolt hatását is. 

A program elkészítését értelemszerűen meg kell előzze az önkormányzat 

feladatainak, pénzügyi-gazdasági helyzetének, az önkormányzati gazdálkodás 

feltételrendszerének pontos - a települési folyamatok átfogó elemzésével, 

valamint a makrogazdasági folyamatok és a regionális területfejlesztési koncepció 

figyelembe vételével készített - felmérése.  

A költségvetési koncepció konkrét tartalmára vonatkozóan kötelező előírás 

nincs. A jogszabály mindössze annyit ír elő, hogy a koncepciót a helyben képződő 

bevételek és az ismert kötelezettségek számbavételével kell elkészíteni; 

figyelembe véve az önkormányzati gazdasági programot, a tervezési tájékoztatót, 

a makrogazdasági és ágazati stratégiákat, a gazdasági előrejelzéseket, pénzügyi 

számításokat, statisztikai adatokat és jelentéseket, az előző évek zárszámadási 

adatait és jelentéseit, valamint az ellenőrzési jelentéseket.  

 

A jogszabályi követelmények szerint tehát költségvetési tervezés során a 

gazdasági programban meghatározott  -  az aktuális pénzügyi-gazdálkodási 

helyzet és gazdasági környezet, illetve a várható változások figyelembevételével 

módosított - önkormányzati célok megvalósítását kell szem előtt tartani. Ez 

lényegében azt jelenti, hogy a költségvetésnek nem statikus szemléletben kell 

készülnie, hanem - az önkormányzat hosszabb távú stratégiai elképzeléseihez 

kapcsolódva - a középtávon megvalósítandó célok egyes évekre lebontott kereteit 
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kell meghatározni a költségvetésben. Ez a követelmény tükröződik abban a 

jogszabályi előírásban is, amely szerint az önkormányzatok főbb működési és 

felhalmozási előirányzatait 1997. évtől kezdődően 3 éves időtartamra kell 

meghatározni (Áht. 71. § (3) bekezdés), Ámr. 2. számú melléklet, Önkormányzati 

költségvetés, 43. számú űrlap). 

 

Az önkormányzati költségvetést tehát ma már nem éves szemléletben kell 

elkészíteni, és a jelenleg általánosan alkalmazott „bázisszemléletű - 

intézményközpontú” tervezés helyett egy olyan tervezési módszert kell 

alkalmazni, amely alapvetően nem a kialakult helyzetet, hanem az önkormányzati 

célok megvalósítását tartja szem előtt, és a megvalósítandó célokhoz rendeli a 

feladatokat és a forrásokat. Ez a szemlélet pedig megköveteli, hogy a 

feladatellátásról, a költségvetési gazdálkodás és a finanszírozás lényeges 

kérdéseiről már költségvetési koncepció elfogadásakor érdemben döntsön a 

képviselő-testület. 

 

Emiatt kiemelt fontosságú feladat, hogy az érdemi tervezési munka időben 

megkezdődjön, és a koncepció-tervezet jól előkészített, szakmai, gazdasági 

pénzügyi számításokkal, elemzésekkel és értékelésekkel alátámasztott, kellően 

részletes, és széles körben egyeztetett legyen. E feltételek teljesülése esetén a 

költségvetési rendelettervezet összeállításakor lényegében már csak a 

koncepcióban elfogadott tervszámok pontosítását kell elvégezni, és ezt követően a 

pontosított tervszámokkal - az eredetileg figyelembe vett kondíciók jelentősebb 

módosulása esetén a koncepcióban elfogadott fontossági sorrend érvényesítése 

mellett - a rendelettervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben, 

és részletes szöveges indokolással elkészíteni, illetve a testület elé terjeszteni.   

 

A gazdasági programban meghatározott és a költségvetésben konkretizált célok 

és feladatok fontossági sorrendben történő, terv szerinti megvalósítása, a 

pénzügyi stabilitás biztosítása, valamint a gazdálkodás hatékonyságának és a 

feladatellátás színvonalának javítása érdekében alapvető követelmény, hogy az 

esetleges gazdálkodási tartalékok és a bevételek teljesülése függvényében, 

meghatározott sorrendben megvalósítható feladatok fedezete ne az intézményi-, 

szakfeladati gazdálkodás szintjén jelentsenek finanszírozási lehetőséget.  Már az 

előirányzatok meghatározásakor ki kell tehát zárni annak lehetőségét, hogy az 
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intézmények, illetve a címgazdák szabadon - így akár nem kötelező 

önkormányzati feladat finanszírozására - használhassák fel az esetlegesen 

képződő tartalékokat, valamint a bevételektől függően és fontossági sorrendben 

megvalósítandó feladatok forrását, miközben más területeken a kötelező 

feladatellátásra sem jut elegendő pénz. Ezért a bizonytalan bevételeket, illetve a 

bevételfüggő kiadási előirányzatokat tartalékként (viszonylag kiegyensúlyozott 

költségvetés esetén zömmel feladathoz rendelten, azaz céltartalékként, „feszített” 

költségvetés mellett döntően általános tartalékként) kell megtervezni, amelynek 

cél és sorrend szerinti felhasználásától a bevételek teljesülésétől függően, év 

közben dönt a képviselő-testület, illetve - a költségvetési rendeletben adott 

felhatalmazás és az ott meghatározott keretek között - a bizottságok, vagy a 

polgármester. 

4.1.2 Stratégiai célkitűzések, szakpolitikai prioritások a gazdasági 
program megalapozásához (2.c.) 

 
A napjainkban átalakuló, változó gazdasági környezet mindenképpen megköveteli, hogy 

egyrészt a nemzeti programok (NFT II. Új Magyarország Fejlesztési Terv és ezen 

belül a Konvergencia program) és ezen tervek kapcsán meghirdetett operatív 

programok még a legjobban átgondolt és talán részeiben még aktuálisnak is 

mondható önkormányzati stratégiákat is átértékelik, legalább az alábbi metszetek 

kapcsán.  

 

A gazdaság kiigazítására vonatkozó elképzelésrendszerek egyik oldalról jelentős 

megszorításokat tartalmaznak, de ezek egyben azt is célozzák, hogy a magyar 

gazdaság mielőbb képes legyen hozzáférni azokhoz a Európai Unió-s 

támogatásokhoz, amelyek részben pótolják a forrásokat, másrészt új fejlesztési 

folyamatokat indíthatnak el.  

 

A megcélzott csökkenő központi állami szerepvállalás indirekt módon is és direkt 

formákban is felértékeli a lokális Önkormányzatok szerepvállalását és ezen belül is 

hangsúlyt kap az öngondoskodás úgy a területi vonatkozásokban, mint a 

természetes személyek esetében. Ez a tény azt jelenti, hogy a sok feladattal 
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működő lokális hatalmi szervezetek, azaz az önkormányzatok át kell, hogy 

gondolják feladatellátási rendszerüket és ezek finanszírozását.  

 

Ennek során kiindulópontként kell figyelembe venni, hogy a terület- és 

településfejlesztéseknek olyan irányultságokat kell tartalmazniuk, amelyek 

lehetővé teszik a fenntartható szolgáltatási szerkezeteket és a gazdálkodást 

egyaránt.  

 

Ezen körülmények között a meglévő stratégiai elképzelések átdolgozásra kell, hogy 

kerüljenek és a kifejezetten hagyományos forrásokból szolgáltató 

önkormányzatoknak olyan terveket kell megvalósítaniuk, amelyek biztosítják a 

szabadon felhasználható források további növelését, és indukálhatnak vonzó 

tevékenységi lehetőségek megteremtésével külső vagy eddig nem alkalmazott 

forrásokat is.  

A ma már jogszabályokban is megjelenő és publikált kormányzati programok, fejlesztési 

tervek és ezen belül az operatív programok leírva is, de szellemükben 

mindenképpen azt közvetítik az önkormányzatok felé, hogy át kell gondolni a 

szolgáltatási szerkezetet, a kötelező és nem kötelező feladatellátásokat, új 

források után kell nézni és ezek felhasználásával, a szélesebb társadalmi közeg 

megszólításával szükséges biztosítani a helyi hatalomgyakorlás és 

szolgáltatásbiztosítás szervezeti és anyagi feltételeit.  

 

Önmagában ezek a körülmények indokolják azt, hogy az eddigi stratégiai elképzeléseket 

át kell értékelni és megfelelően kell formálni ahhoz, hogy a nemzeti és 

kormányprogramokkal konzisztens, de ezen belül is forrást jelentő célok 

kerüljenek megfogalmazásra és ezen célok megvalósítása biztosítsa a továbblépés 

lehetőségeit. 

 

Figyelemmel arra, miszerint a nemzeti és a kormányprogramok igazodva az Európai 

Unió-s tervezési ciklusokhoz 7 éves időtartamra szólnak, az önkormányzatok 

számára is reális lehetőség az, hogy a választási ciklusokon átívelő stratégiai 

terveket, de ezen belül gazdasági programokat fogalmazzanak meg.  

STRATÉGIAI PROGRAMOK 
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1. Kiskőrös perspektíva a város és térsége fiataljai számára 

2. Élhető, karakteres város, dinamikus térségközpont, vonzó turisztikai célpont 

3. Versenyképes kertkultúra, sok lábon álló tájgazdálkodás 

 

STRATÉGIAI CÉLOK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS ÁLTALÁNOS ELVEI 

A fentieknek megfelelően a következő 10 év feladata: 

o A kertes város karakter és kultúra folytonosságán alapuló, a természeti értékeket 

és erőforrásokat fenntartóan hasznosító sok lábon álló tájgazdálkodás 

megteremtése, 

o A kistérségi együttműködésre, a térségi városok közötti kooperációra és a városi 

környezet megújulására építve Kiskőrös térségközponti szerepének megerősítése. 

o Az önkormányzat elkötelezi magát, hogy az általános célok megvalósítása során 

az alábbi alapelveket – konkrét programoktól függetlenül – érvényesíti: 

o Kompakt várostest fenntartása: a zöldmezős fejlesztések vonatkozásában józan 

önmérséklet gyakorlása, különös tekintettel a természeti értékek védelmére és a 

városüzemeltetési költségek alacsony szinten tartására, 

o Kiskőrös illetve az aranyháromszög pozitív imázsának újraépítését szolgáló 

intézkedések beépítése a programokba illetve az ezt akadályozó jelenségek lehető 

legteljesebb visszaszorítása, 

o A város még meglévő építészeti illetve egyéb kulturális és természeti értékeinek 

megőrzésére, megismertetésére, fenntartható hasznosítására, a folytonosság 

fenntartására irányuló intézkedések beépítése a lehető legtöbb programba, 

o A helyi magántőke mozgósítása a közösségi célok megvalósítása érdekében (helyi 

vállalkozók támogatása, PPS rendszerek, magánalapítványok, legnagyobb adózók 

megszólítása) 

o Az együttműködés és kooperáció lehetőségeinek lehető legnagyobb arányú 

kihasználása: 

• önkormányzat +vállalkozók +lakosság +civilek között; 

• kistérség városai és községei között; 

• tágabb térség kisvárosaival (kiemelten Kiskunhalas, Kalocsa); 

testvérvárosokkal; 
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• megye és régióközpontokkal (Kecskemét, Baja, Székesfehérvár, Szeged) 

• gazdasági szervezetek között: klaszterépítés, szövetkezés 

o A marketingtevékenység, a lobbitevékenység és a kommunikáció lehetőségeinek 

minél legnagyobb arányú kihasználása minden programban 

o A környezet és fejlődés elv alkalmazása: csak olyan programok támogatása, 

amelyeknek hatása mind a környezetre, mind a gazdaságra mind pedig a 

társadalomra kimutathatóan pozitív illetve mindhárom tényező fejlesztéséhez 

hozzájárul. 

VÁROSFEJLESZTÉS: 

• Városarculat javítása – közterek, közparkok, közrend, közbiztonság javításának 

folytatása 

• Új közterületek létesítése, közterületek nagymértékű fejlesztése  

• Életminőség javítását célzó intézkedések meghozatala 

• Városközpont rehabilitációs program végrehajtása –  

• Környezetvédelmi beruházások megvalósítása 

 

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDTETÉSE, PÉNZÜGYI STABILITÁS: 

• e-önkormányzatnak megfelelő új Polgármesteri Hivatal 

• Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak stratégiákhoz igazodó, 

forráskímélő leválogatása és volumenének átgondolása  

• A Polgármesteri Hivatal szervezetének tevékenységi, igazgatási jellegű átalakítása, a 

stratégiákhoz történő igazítása 

• Költségvetés-tervezési rendszer fejlesztése 

• Hatékony vagyongazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése 

• Önkormányzati marketing stratégia kialakítása  

• Bevételi volumen növelése elsősorban a helyi adókból és támogatásokból (A helyi adó 

kérdésére nagyon érzékenyen reagálnak a vállalkozások, ezért csak legvégső esetben 

szabad ehhez hozzányúlni, és akkor is nagyon körültekintőnek kell lenni.),  

• PPP konstrukciókból  

• Az intézményi, gazdálkodási és szakmai működés időszakonkénti rendszeres 

célellenőrzéseinek megvalósítása 

 
Nem képzelhető el színvonalas és egyben költségtakarékos, valamint a lakosság 

kinyilvánított megelégedését is kiérdemlő önkormányzati működés színvonalasan 

működő polgármesteri hivatal nélkül. 
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Az önkormányzati működés meghatározója tehát egy koordinálásra és irányításra képes, 

dinamikusan és interaktívan működő polgármesteri hivatal, amelynek megvalósulása 

egyrészről a hivatalon belül kialakított szervezeti és a feladatellátások által 

meghatározott tevékenységi területek harmonizálásától és egységétől függ. 

A hivatalon belül így kialakult belső szervezeti egységeknek képesnek kell lenni minden, 

az önkormányzatnál és az önkormányzathoz kapcsolódó külső területekként működő 

egységgel történő hatékony információáramlásra, kapcsolattartásra, ezen területek 

irányítására, befolyásolására illetve ellenőrzésére.  

Ennek a stratégiai célnak a megvalósulása természetesen csak akkor lehetséges, ha az 

átgondoltan kialakított stratégiák  csoportjában a polgármesteri hivatal a megfelelő 

helyen kerül elhelyezésre és kapcsolatai is megfelelően kerülnek meghatározásra. 

Ez fogja meghatározni a belső szervezeti felépítést is. 

Ennek egyik, de nem feltétlenül elsődleges feltétele a hivatal olyan fizikai kialakítása, 

amely minden egység megfelelő elhelyezését biztosítani képes és modern körülmények 

között tudja biztosítani a feladatellátást.  

Biztosítani szükséges, hogy az Önkormányzat és az intézmények finanszírozása 

kiegyensúlyozott legyen, értve ez alatt, hogy ne halmozódjanak fel tartalékok az 

intézményi oldalon, miközben egyidejűleg a Hivatalnál forráshiány tapasztalható. 

 

FORRÁS ELEMEK 

Mint ahogy már rögzítésre került, véleményünk szerint a gazdasági programhoz 

megszerezhető forrás elemek az alábbiak: 

Önkormányzathoz köthető forráslehetőségek: 

o Önkormányzati saját és sajátos bevételek ide értve a helyi adókat, bérleti díjakat, 

térítési díjakat, vállalkozásokból származó bevételeket. 

o Az önkormányzat vagyongazdálkodásából származó bevételeket.  

o Önkormányzati kötvénykibocsátás. 

 

Idegen vagy részben idegen források a stratégiához 

o Európai Unió-s támogatások 

o Kormánytámogatási programokból eredő források 
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o Tőkebefektetések 

o Közös beruházások  

o Operatív és pénzügyi lízingek  

o Private Public Partnership 

o Egyéb hazai szervezetek, Alapítványok támogatásai (pl: Bursa Hungarica, Holcim 

Hungária Otthon Alapítvány, Soros Alapítvány stb.) 

 

Megítélésünk szerint a hatékony forrásbevonás feltételeit az alábbiakban lehet 

megfogalmazni: 

 

• Társadalmi, üzleti gazdaságossági szempontokból megfelelően kidolgozott 

programötletek. 

• Színvonalas infrastruktúra vagy infrastrukturális fejlesztések lehetőségei. 

• Célzott és jól működő marketing munka. 

• Megfelelő és gyors információáramlás. 

• Gyors döntési mechanizmus. 

• Képzett és hozzáértő humánerőforrás. 

 

Az Önkormányzat számára alapvető érdek, hogy a megváltozott gazdasági környezetben 

különös tekintettel az Európai Uniós támogatásokra a jó pályázatok elkészítése, valamint 

a forrás felsorolásokat figyelembe véve olyan befektetéseket indukáló dokumentumok 

elkészítése, amelyek alkalmasak lehetnek elemzésekre és vonzóak a különböző 

tőkecsoportok számára. 

TÁJÉKOZTATÁS, KORSZERŰ VÁROSMARKETING: 

• Sokoldalú, tudatos városmarketing 

• Jobb tájékoztatás 

• Önkormányzati szolgáltatások és tevékenységek publikálása 

• Média eszközök tudatosabb használata 

 

El kell érni, hogy a hivatali tevékenység szolgáltató jellege erősödjön, amelyet a fentiek 

szerint kommunikálni is kell a lakosság felé.  

Az Önkormányzat által ellátott feladatokban nagy szerepe van a médiának, amely létezik 

az Önkormányzatnál, de amely lehetőségek további kiaknázására szükség van. 
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Lehetőség szerint a már meglévő médiákkal (TV, újság), de fejleszteni szükséges az 

egyéb marketing lehetőségeket is, mint például közterületi tájékoztató táblák, Internet, 

esetlegesen másik televízió, írott sajtó. 
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A koncepció-tervezet akkor nyújt kellő információt a képviselő-testületnek, és akkor 

szolgálja megfelelően az önkormányzat költségvetésének megfelelő 

megalapozottságát, ha részletesen tartalmazza: 

 

1. a már ismert (a költségvetési törvényjavaslatban szereplő) önkormányzati pénzügyi 

kondíciókat, azoknak az önkormányzati bevételekre és kiadásokra gyakorolt 

hatását; 

2. az adott feltételek mellett várható saját (önkormányzati és intézményi) bevételeket; 

3. a saját bevételek növelésének reális lehetőségeit, a bevételnövelés érdekében 

szükséges intézkedéseket, beleértve a közszolgáltatásokat igénybevevők 

költségtérítésének lehetséges növelését is; 

4. az átvett pénzeszközök várható összegét, figyelembe véve a más önkormányzati szint 

számára előírt kötelező feladatokkal kapcsolatos esetleges pénzátvételt is; 

5. a meglévő, illetve tervezett kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon 

történő ellátásának forrásigényét (szak)feladatonként, a kötelező szakmai 

előírások (pl. oktatás, egészségügy, szociális ellátás területén előírt létszám-, és 

eszközigény), valamint a reálisan (költségtakarékosabb megoldásokkal) elérhető 

megtakarítások   figyelembe vételével; 

6. a folyamatban lévő fejlesztések, felújítások befejezéséhez, illetve tervévi ütemének 

megvalósításához szükséges pénzügyi ráfordításokat; 

7. a gazdasági program költségvetési évet érintő üteméből adódó egyéb feladatok 

megvalósításának forrásigényét, 

8. a reálisan elérhető bevételek és a feladatellátás várható forrásigényének 

összehasonlítását; 

9. pénzügyi egyensúlyhiány esetén: 

- az önként vállalt feladatok sorolását, a más önkormányzati szint számára előírt 

feladatok átadásának, illetve az önkormányzatok számára nem kötelezően előírt 

feladatok szűkítésének vagy megszüntetésének lehetőségeit, annak társadalmi-

gazdasági hatásait és az elérhető megtakarításokat, 

- a kötelező feladatok hatékonyabb ellátási formáinak, az ésszerűbb, 

költségtakarékosabb feladatellátási szervezet és rendszer kialakításának lépéseit, 

a feladat-, illetve intézmény-átszervezések lehetőségeit, hatását és az elérhető 

megtakarításokat, 
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- a folyamatban lévő és a tervbe vett fejlesztések esetében lehetséges 

halasztásokat és azok szakmai-pénzügyi következményeit, vagy (végső esetben) 

a munkálatok leállításának lehetőségét és hatását, az elérhető megtakarításokat, 

- a hitellehetőségek és azok jövőbeni kihatásának számbavételét a kötelező 

jogszabályi korlátok és az önkormányzat tényleges hitelképessége figyelembe 

vételével,  

- konkrét javaslatokat a hiány megszüntetésére.  

 

A jogszabályi előírás szerint a költségvetési koncepció-tervezetét a jegyző alakítja ki, a 

kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a kisebbségi 

önkormányzat elnökének közreműködésével. A koncepció-tervezet elkészítése 

minden tervezési módszer esetén team-munkát igényel, megfelelő előkészítő 

munka mellett azonban a koncepció összeállítása lényegesen leegyszerűsödik, 

mert a részletes és alapos előkészítés után ezek a feladatok többségében csak 

összesítési és adatfeldolgozási munkát jelentenek. 

 

A költségvetési koncepció tervezetét a jogszabályok szerint az SzMSz-ben megjelölt 

bizottságokkal, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal kell véleményeztetni. A 

bizottsági véleményeztetés az előkészítő munkálatokban való érdemi részvétellel 

megvalósul, a vélemények ez esetben lényegében a javaslatokban fogalmazódnak 

meg. 

 

A szélesebb körű konszenzus, és az esetlegesen szükségessé váló „népszerűtlen” 

intézkedések elfogadtatása érdekében célszerű bevonni az egyeztetésbe a 

szakmai kamarákat, az érdekképviseleti szerveket és a részönkormányzatokat is; 

sőt a lakosság szélesebb rétegeit érintő kérdésekben lakossági fórumok tartása is 

javasolt.  

 

A költségvetés koncepció-tervezetét a polgármesternek - a szervezeti és működési 

szabályzatban megjelölt bizottságok, valamint a kisebbségi önkormányzat írásos 

véleményével együtt, legkésőbb november 30-áig, illetve a helyi önkormányzati 

képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-

ig - kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület a tervezetet 

megtárgyalja, és az elfogadott koncepcióról határozatban dönt, amelyben a 
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költségvetési tervezés további feladatait is kijelöli. Felhívjuk a figyelmet arra, 

hogy a képviselő-testületnek (legkésőbb) a költségvetési koncepció elfogadásakor 

meg kell határoznia az Áht. 118. §-a szerint a költségvetési rendelet kötelező 

mellékletét képező mérlegek tartalmi követelményeit is. 

 

Az éves költségvetések rendszerét bele kellett illeszteni az önkormányzat, 

ciklusokon átívelő, hosszú távú elképzeléseibe. Kiskőrös és vonzáskörzete 

fejlesztéséhez szükséges beruházási igények, az önkormányzat és az intézmény 

rendszer szolgáltatásainak biztosítása, színvonalának lehetőségek szerinti emelése 

kapcsolódóan az éves költségvetés fenntarthatóságának biztosításához, ezen 

keresztül a mindenkori forrás lehetőségek figyelembe vételéhez. Itt a stabilitás és 

a kiszámíthatóság ügye is stratégiai kérdés.  

4.1.2.1 Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása. 
Feladatközpontú tervezési módszerek (2.e.) 

A feladatközpontú tervezési módszerek közül a következőket választottuk ki egy 

rövid ismertetésre: 

o Nullbázisú tervezés (Zero Basic Budget, röviden ZBB), 

o Programköltségvetés módszere (Planning, Programing and Budgeting System, 

röviden PPBS), 

 

Nullbázisú tervezés esetén lényegében minden évben valamennyi feladatot és 

minden egyes feladat ellátásának feltételrendszerét - eszközigény eszközönként, 

szakmai és technikai létszámigény, szolgáltatásigény szolgáltatásonként - 

részletesen számba kell venni, majd minden tétel finanszírozási igényét 

egyenként ki kell dolgozni, figyelembe véve, hogy vannak olyan tételek, 

amelyeket az adott évben nem kell megfinanszírozni (pl.: az adott eszköz már 

rendelkezésre áll stb.). 

A Nullbázisú tervezés optimális módszer lehetne, de olymértékben munka-, idő- 

és költségigényes, hogy általános alkalmazása elképzelhetetlen. Ezért ez a 

tervezési módszer a gyakorlatban többnyire csak részlegesen (pl.: egy új 

intézmény alapításakor, illetve új kötelező szakfeladat belépésekor), vagy 

elemeiben alkalmazható.  
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A Programköltségvetés módszerénél a tervezés a program elkészítésével 

kezdődik. A program a hosszú-, vagy középtávú önkormányzati célok és a 

hozzájuk rendelt tevékenységek komplexuma, a megvalósításhoz szükséges 

forrásokat pedig a program pénzügyi terve tartalmazza.   

 

A tervezés legelső lépése a szándékok és a megvalósítani kívánt célok rögzítése. A 

célok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a népesség milyen hányadát 

és mely csoportját érintik, illetve hogy milyen következménye lehet annak, ha az 

önkormányzat nem, vagy nem a közösség által elvárt szinten vállalja fel a (nem 

kötelező) közszolgáltatás iránti igény kielégítését. A célokat - a jogszabályi 

követelmények, a lakossági igények és az önkormányzati források 

figyelembevételével - évekre lebontva is meg kell határozni. Ezt követően a 

tervezési elképzelésekhez kapcsolják a tevékenységeket, azaz meghatározzák, 

hogy az egyes kitűzött célok megvalósítását mely tevékenységek szolgálják. Ez az 

ún. programozási szakasz, amelyben a tevékenységeket minősíteni is kell, azaz 

meg kell határozni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az adott 

gazdálkodási évben mindenképpen teljesíteni kell, és melyek azok, amelyek csak 

meghatározott feltétel(ek) teljesülése esetén megvalósítandó.  

 

A célok, illetve a feladatok megvalósításához szükséges erőforrások nagyságát 

költségbecsléssel - hosszú távra prognosztizálással - határozzák meg. A becsült, 

(prognosztizált) költségek programonkénti összege alkotja a program pénzügyi 

tervét.  

 

A programozási szakaszt és a pénzügyi terv összeállítását követően az egész 

folyamatot illeszteni kell a költségvetési eljáráshoz. Ennek során a program 

szerinti feladatokat és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat évekre 

bontva költségvetési címekhez, illetve a feladatot ellátó szervezetekhez kell 

rendelni, és az előírt szerkezetben össze kell állítani a költségvetési javaslatot.  

 

A program megvalósulását folyamatosan ellenőrizni kell, melynek során  

o vizsgálni kell a kitűzött célok megvalósulását,  
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o össze kell hasonlítani az elért és tervezett részeredményeket,  

o elemezni kell a bekövetkezett változásokat és azok hatását a program 

megvalósíthatóságára,   

o fel kell tárni az időközben felmerült, illetve a megváltozott helyzetben 

várható problémákat stb.  

 

Minden évben felül kell vizsgálni a programköltségeket: ennek során fel kell tárni 

azokat a kritikus pontokat, amelyek meghatározóak a költségalakulás 

szempontjából, és el kell végezni a szükségessé vált módosításokat.  

 

Az előzőekben röviden ismertetett tervezési módszereket és az 

önkormányzatokkal szemben támasztott jogszabályi alapkövetelményeket 

összehasonlítva megállapítható, hogy az önkormányzati szintű tervezés akkor felel 

meg az elvárásoknak, ha a null-bázison korrigált programköltségvetés 

(feladatfinanszírozás) módszerét alkalmazzák.  

A programköltségvetés (feladatfinanszírozás) lépései a következők szerint 

feleltethetők meg a jogszabályi előírásoknak:  

 

Feladatfinanszírozásos 
költségvetés lépései 

Jogszabályban előírt 
kötelezettségek 

Felelős 

Szándékok és célok 
rögzítése 

Gazdasági program, Hosszú 
távú fejlesztési koncepció: az 

önkormányzati célok 
meghatározása 

Polgármester, 
Képviselő testület 

Tevékenységek 
meghatározása 

Gazdasági program: a 
kitűzött célok megvalósítása 
érdekében a kötelező és az 

önként vállalt feladatok 
meghatározása 

Jegyző, Pénzügyi 
osztályvezető 

A tevékenységekhez 
szükséges erőforrások 

meghatározása, 
pályázatok felkutatása 

Gazdasági program: a 
feladatellátáshoz szükséges 

források számbavétele 

Pénzügyi 
osztályvezető, 

pályázatokért felelős 
munkatárs 

A tevékenységekhez 
szükséges költségek 

milyen hatással vannak a 
költségvetésre rövid, 
illetve hosszú távon 

Gazdasági program: a 
feladatellátáshoz szükséges 

kiadások hatásainak 
vizsgálata 

Pénzügyi 
osztályvezető, 

pályázati referens, 
illetékes bizottságok 
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Program pénzügyi terve 
A bevételek és a kiadások 3 

évre vonatkozó tervezési 
kötelezettsége 

Pénzügyi 
osztályvezető 

Finanszírozási kérdések 
tisztázása 

Hiány esetén a finanszírozás 
megoldására javaslat 

Polgármester, 
jegyző, Pénzügyi 

osztályvezető 

Feladatok és források 
évekre bontása, 

címekhez, illetve a 
feladatot ellátó 

szervezetekhez rendelés 

Költségvetési koncepció 
Pénzügyi 

osztályvezető 

Költségvetési javaslat 
előírt szerkezetben 

történő összeállítása 

Költségvetési 
rendelettervezet 

Pénzügyi 
osztályvezető 

Folyamatos ellenőrzés és 
felülvizsgálat 

A képviselőtestület 
feladatellátással és 

gazdálkodással kapcsolatos 
felelőssége 

Belső ellenőr, 
illetékes bizottság 

Szükséges módosítások, 
változtatások 
végrehajtása 

Előirányzatok módosítása, 
Gördülő tervezés 

Pénzügyi 
osztályvezető 

 

A szakmai-gazdasági hatékonyságot, a kötelező feladatellátás garanciáit, a 

források ésszerű, takarékos felhasználását, valamint az önként vállalt feladatok 

kötelező feladatellátás veszélyeztetése nélküli finanszírozását pedig a funkcionális 

tervezéssel lehet biztosítani.  

Az új tervezési módszerek bevezetése azonban nem egy új, hanem egy már 

működő szervezetnél történik, ezért a tervezés során - különösen az előkészítési 

munkaszakaszban, egyes részterületeken, például a korábban vállalt feladatok és 

az áthúzódó kötelezettségek vonatkozásában - továbbra is szükséges a 

bázisszemlélet érvényesítése oly módon, hogy a bázis folyamatosan korrigálásra 

kerül a gazdasági programban foglalt céloknak és a célok megvalósítása 

érdekében hozott döntéseknek megfelelően.  

4.1.2.2 Költségvetési adatok előrejelzése 

Ejtsünk még néhány szót a költségvetés alakulása előrejelzésének fontosságáról. A 

költségek tervezése során a merev kerettervek helyett a dinamikus kerettervek 

kerültek előtérbe az elmúlt időszakban. A mai dinamikus környezeti adottságok 

esetén, amikor hónapról-hónapra óriási változások lehetnek (pl megjelenik egy 
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fontos pályázat) az éves tervek tartalma már a második negyedévben 

aktualitásukat veszíthetik, ezért szükséges az egyszerű előrejelzéstől eltérően 

gördülő előrejelzést folytatni. 

Az előrejelzés tájékoztatja a vezetést a költségvetés alakulásáról. Mindez biztosítja, 

hogy még időben visszajelzést kapjunk a tervek teljesíthetőségéről. 

Az egyszerű előrejelzés adott költségvetési évre vonatkozik, így az előrejelzési ciklusok 

előrehaladtával az előrejelzési időszakok egyre rövidebb időintervallumot ölelnek 

fel. 

 

0. időszak Tervadatok 

1. előrejelzési időszak Tényadatok Előrejelzés 

2. előrejelzési időszak Tényadatok Tényadatok Előrejelzés 

3. előrejelzési időszak Tényadatok Tényadatok Tényadatok Előrejelzés 

Év vége Tényadatok 

 

 

Az éves eredmény prognosztizálásával biztosítják a terv- és a várható értékek közötti 

eltérések feltárását. Ezen előrejelzés hátránya, hogy mivel egy költségvetési évre 

tekint csak előre, viszonylag korlátozott lehetőséget ad az esetleges 

beavatkozásokra. 

Az egyszerű előrejelzés csak az adott költségvetési évre vonatkozóan tájékoztatja a 

vezetést arról, hogy a kitőzött célokat mennyiben sikerült megvalósítani, míg a 

gördülő előrejelzés esetében az adott költségvetési évre vonatkozó 

prognóziskészítés mellett folyamatosan előretekint. 

Meghatározott időközönként felülvizsgálják a tervezett és tényleges adatokat, és az 

elemzések ismeretében újra meghatározzák a következő időszak (hónap, 

negyedév) tervszámait . 
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1. előrejelzési időszak Előrejelzés Előrejelzés  

 ↓    

2. előrejelzési időszak Tényadatok Előrejelzés Előrejelzés Előrejelzés 

  ↓ 
  

3. előrejelzési időszak  Tényadatok Előrejelzés Előrejelzés 

  
←         Egy költségvetési év      → 

 

 
 

A tervértékek aktualizálása lehetőséget ad arra, hogy a legújabb információk 

birtokában objektív tervértékek szülessenek. A gördülő előrejelzés készítése során 

a prognosztizálás időhorizontja állandó, általában egy költségvetési évre terjed ki. 

4.1.2.3 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása (2.a.) 

A költségvetéshez kapcsolódik a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás/ 

kötelezettségvállalás szabályozása. Ennek kapcsán a felelősségi rendszer, a 

kötelezettségvállalás és ennek hivatali jelenlegi (ellenjegyzési) rendjének pontos 

és részletes, áttekintését kellett elvégezni.   

 

A felülvizsgált 8296/2008. számú POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI EGYÜTTES utasítás A 

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS 

ELLENJEGYZÉSI, VALAMINT ÉRVÉNYESÍTÉSI RENDJÉRŐL című szabályzat 

kiegészítésére tettünk javaslatot az alábbi pontokon.  

8. pont: „A „Testületi feladatok ellátása” költségvetési cím előirányzatai terhére a 

polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az 

alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke vállalhat kötelezettséget.” A 

217/1998.(XII.30.) Korm rendelet 138.§.(4) bekezdése szerint a polgármesteri és 

az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetén a helyi önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában a testület összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag 

jogosult kötelezettségvállalásra és utalványozásra. Véleményünk szerint az 
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Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke jelen szabályozási körülmények 

között nem vállalhat kötelezettséget, amíg az SZMSZ ilyen irányú módosítása 

hatályba nem lép. 

14. pont. Az 50 000,-Ft alatti szóban vállalt kötelezettségvállalások a pénzügyi 

teljesítésekből kerülnek kigyűjtésre, és a tárgynegyedévet követő hónap 15. 

napjáig a 0. számlaosztályban kell nyilvántartásba venni. A gazdasági 

eseményenként 50.000 Ft-ot el nem érő kifizetések rendjét és nyilvántartási 

formáját 8. számú melléklet tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 

legalább a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, időpontját, a 

kötelezettségvállaló nevét. 

 

26. pont (Új pont a többi eggyel növekszik.) A szakmai teljesítést az igazolás 

dátumának és a 24. pontban meghatározott igazolási kötelezettség 

végrehajtásának megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

 

A pénzügyi és gazdálkodási kötelezettségvállalási rend racionalizálásával, korszerű 

informatikai megoldások felé történő elmozdításával javul a pénzügyi-gazdálkodási 

fegyelem, ezáltal 

o biztosítja az önkormányzat a költségvetési gazdálkodás teljes körét lefedő, 
konzisztens, biztonságos, a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő működést; 

o lehetővé válik a vezetői döntés-előkészítés; 

o megvalósul az ellenőrzést és a változások gyors és hatékony követhetősége. 

4.1.2.4 Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása (2.h.) 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Ber.) rendelkezése szerint:  

4. § (1) A költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés kialakításáról és működéséhez 

szükséges források biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.  

(2) A belső ellenőrzési kötelezettséget, az ellenőrzést végző személy, egység vagy 

szervezet jogállását, feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési 

szabályzatában elő kell írni.  
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Az általunk 1.1.4.0. pontban megjelölt főbb feladatokat a függetlenített belső ellenőr 

munkaköri leírása tartalmazza, ennek ellenére az SZMSZ aktualizálását a feladtok 

pontos meghatározását ezen és más területeken is felülvizsgálni javasoljuk.  

Felülvizsgálni javasoljuk továbbá magának a függetlenített belső ellenőri tevékenységnek 

Polgármesteri Hivatal keretében történő ellátását is. A fenti kormányrendelet 4/A § (1) 

bekezdése szerint, ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, a 

költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési 

tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről. 

(2) A belső ellenőrzési tevékenység (1) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó 

megállapodásban rendelkezni kell a 12. §-ban foglalt tevékenységek ellátásának 

módjáról.  

 

A kormányrendelet záró rendelkezései között szerepel, hogy a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó megállapodásban 

meghatározhatja, hogy az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a részben 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek)nél a belső ellenőrzési feladatokat. A helyi 

önkormányzat(ok) képviselő-testülete(i) gondoskodhatnak költségvetési szervei(k) belső 

ellenőrzésének közös megszervezéséről.  

 

A szabályozás lehetőséget ad a belső ellenőrzési tevékenység megállapodás keretében 

történő ellátására. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának tartalma 

szerint – amelynek Kiskőrös Város Önkormányzata is tagja - pedig a társulás jelenleg is 

végez belső ellenőrzési tevékenységet.  

 

A belső ellenőrzés szabályszerű kereteinek kialakítása érdekében néhány pontra különös 

figyelmet kell fordítani: 

a) kezdeményezni szükséges a Kistérségi társulással kötött megállapodás belső 

ellenőrzésre vonatkozó előírását, a Ber. 4/A. § (2) bekezdésében előírtak alapján 

rendelkezzenek arról, hogy a belső ellenőrzési vezető számára meghatározott 

tevékenységeket milyen módon látják el, továbbá biztosítsák, hogy a foglalkoztatott 

belső ellenőrök a Ber. 11. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfeleljenek; 
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b) intézkedni kell arról, hogy az SzMSz-ben, illetve a Polgármesteri hivatal ügyrendjében 

rögzítsék a belső ellenőrzési kötelezettséget, figyelemmel a Ber. 4. § (2) 

bekezdésében foglaltakra; 

c) kezdeményezni kell a belső ellenőrzési vezetőnél a Ber. 12. § k) pontjában foglalt éves 

képzési terv elkészítését, a Ber. 19. §-ában foglaltak alapján a kockázatelemzéssel 

alátámasztott stratégiai terv összeállítását, valamint a Ber. 21. § (1)-(3) 

bekezdéseiben előírtaknak megfelelő éves ellenőrzési terv elkészítését, figyelemmel 

az Ötv. 92. § (6) bekezdése szerinti határidőre, továbbá a belső ellenőrzési kézikönyv 

kiegészítését a Ber. 5. § (2) bekezdés d) pontja alapján a módszertani útmutatókkal, 

az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseinek, szakaszainak rögzítésével és a 12. § 

i) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárásokkal; 

d) gondoskodni kell arról is, hogy a belső ellenőrzés rendszerében vizsgálják a 

Polgármesteri hivatalnál és a költségvetési intézményeknél a Ber. 8. § a) pontja 

alapján a FEUVE rendszer kiépítettségét és működését, a 8. § b) pontja alapján a 

pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, 

hatékonyságát és eredményességét, a 8. § c) pontja alapján a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az 

elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, ennek keretében az európai uniós 

forrásokkal megvalósuló beruházások folyamatát és az azokkal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítését is. 

e) gondoskodni kell az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések elvégzéséről az 

Ötv. 92. § (5) bekezdésében előírtak teljesítése érdekében;  

f) intézkedni kell, hogy az ellenőrzött szervek, illetve szervezeti egységek vezetői az 

ellenőrzési jelentés átvételét követő 15 munkanapon belül a Ber. 29. § (1) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően intézkedési tervet készítsenek, továbbá 

kezdeményezni kell, hogy a Kistérségi társulás belső ellenőrzési csoportja a Ber. 8. § 

f) pontja alapján gondoskodjon az ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedések nyomon követéséről, és győződjön meg a feltárt hiányosságok 

megszüntetéséről az ellenőrzött szervezeteknél; 

g) szükség esetén fel kell hívni a belső ellenőrzési vezető figyelmét a Ber. 12. § l) 

pontjában foglalt feladata teljesítésére, mely szerint az éves ellenőrzési jelentés 

elkészítésekor önértékelés keretében értékelnie kell a belső ellenőrzés minőségét, 

tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot kell tennie a költségvetési szerv vezetőjének 

a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; 
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h) A jegyző feladata, hogy készítsen beszámolót a költségvetési beszámoló keretében az 

Áht. 97. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében a 

Polgármesteri hivatal folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, 

valamint belső ellenőrzésének működtetéséről; 

 

Jelenleg az önkormányzati finanszírozásban a belső ellenőri feladatokhoz normatíva nem 

kapcsolódik. 

 

A 2009. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint a belső ellenőrzési feladat 

társulásban történő ellátása esetén viszont támogatás igényelhető. Az ellátáshoz 

igényelhető fajlagos összeg: 88.300 forint/költségvetési szerv/év száma alapján 

számított mutatószám. Ez az összeg Kiskőrös város intézményei esetében több, mint 

700.000 Ft plusz forrás lehetne évente. 

 

A következő oldalon lévő ábra a belső ellenőrzés folyamatát mutatja be:
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4.1.2.4.1 Kockázatok kezelése 

Különös figyelmet kap a folyamatokba épített előzetes és utólagos ellenőrzés 

rendszerének (FEUVE) ellenőrzése. Felülvizsgáltuk a hozzá kapcsolódó dokumentációkat, 

valamint a működtető és támogató folyamatokat.  

A jogi szabályozás a FEUVE kialakítását a költségvetési szerv vezetőjének feladatává 

teszi. 

Szükséges a jogszabály által meghatározott rendben a teljes vertikum áttekinthetővé 

tétele és a folyamat zártságának biztosítása, visszakereshetősége, a felelősségi körök 

döntési lehetőségének időben történő biztosítása. 

Szinte minden önkormányzat gyenge pontja, hogy a kockázatok kezelésére nem fordít 

kellő figyelmet a pénzügyi és költségvetés végrehajtása során, ezért a belső ellenőr 

munkaköri leírását az alábbi 13. ponttal javasoljuk kiegészíteni: 

„A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a jegyző kérésére intézkedik a 

terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos jelentést, 

beszámolót készít vagy helyszíni vizsgálatot tart.” 

 

 Jelen tanulmányban a kockázatkezelési szabályzat átalakítására teszünk javaslatot (1. 

számú melléklet), illetve a kockázat kezelésének menetét folyamattal ábrázoljuk.  



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

145

 

 

A gazdasági területekkel szembeni elvárások drámai mértékben megnövekedtek az 

utóbbi években. A globalizáció, a szabályozás, a felelős önkormányzati vezetés, a 

megnövekedett átláthatósági igények, a csökkenő erőforrások, valamint az egyre 

rövidebb pénzügyi zárási ciklusok csupán néhány olyan tényező, amelyekkel az 

önkormányzatok vezetőinek szembe kell nézniük.  
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5 ÖSSZEGZÉS 

A közigazgatással szemben támasztott követelmények sorát, az azt megvalósítandó 

szervezetfejlesztések módszereit hosszan lehetne sorolni, egy azonban biztos az egész 

államapparátus működésének záloga a jól működő közigazgatás, és ma már, Európai Uniós 

tagállamként uniós követelményeknek is meg kell felelnie. E követelmények közül a 

legfontosabbak: megbízhatóság, kiszámíthatóság, nyitottság, átláthatóság, felelősség, 

hatékonyság, eredményesség. 

 Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió előírásainak is megfelelő szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

törvénytervezet egy merőben újfajta szemléletet vezet be a közigazgatásban, 

abszolút új megoldásokat, gondolkodást kíván. A közigazgatás számára másfajta 

súlypont megjelenését jelenti. Nem az engedélyező tevékenységre helyezi a tervezet a 

hangsúlyt, hanem a nyilvántartó, ellenőrző funkció kerül előtérbe, csökkentve ezzel a 

szolgáltatást nyújtó terheit, fokozva az unió közigazgatási szervei közötti együttműködést. 

Mindezt az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körű bevezetésének alkalmazásával kívánja 

elérni.  

Feladat, kihívás van bőven a szervezet folyamatos fejlődésnek, változtatásnak van kitéve, de 

az eredményesség a minőségi munkavégzés záloga a szakmailag felkészült apparátus, az újra 

a jobbra fogékony elhívatott köztisztviselői gárda.  

Kiskőrös Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala működésének teljes körű feltérképezését 

követően kerültek megfogalmazásra a pályázatban megfogalmazott eredmények 

megvalósítását szolgáló javaslatok, a hosszú távon követendő szempontok, elvárások. 

Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a Polgármesteri Hivatalok tevékenységére 

általánosságban rengeteg külső tényező gyakorol hatást, amely sok esetben gátat szab az 

ésszerű és javasolt szervezetfejlesztési megoldások bevezetésében. Éppen emiatt a 

tanulmányban fontosan tartottuk kiemelni az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal 

jogi szabályozási hátterének áttekintését, a Polgármesteri Hivatal működése kapcsán felmerülő 

súlyponti problémák feltérképezését.  

 

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi felépítése struktúrája az igazgatási feladatokat illetően jól 

tagolt, feladatkörök szerint elkülönülő szervezeti egységek vannak.  Első körben kisebb 

átalakítást, a polgármester feladatkörét érintően a tevékenységek ellátásnak átszervezését, a 

rendelkezésre álló erőforrások jobb kihasználását javasoljuk. Központi szerepet tulajdonítunk 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

147
az önkormányzat tevékenységéneke menedzselésére, a kifelé történő kommunikáció 

erősítésére, a  polgármesteri kabinet felállítására. A szervezeti egységek átstruktúrálásával egy 

korszerűbb, kevesebb vezető szintet tartalmazó, hosszú távon gazdaságosabb, hatékonyabb 

szervezeti működés célozható meg.  

 

A projektben megfogalmazott elveknek megfelelően különös jelentőséget 

tulajdonítunk az ügyfélszolgálati feladatok ellátásnak javítására, a jelenleg működő 

ügyfél – tájékoztatás  rendszerének bővítésére, átalakítására.    

 

 

 

Kiskőrös, 2009. november 16. 

 

4Sales Systems Kft 

 


