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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat vagy Hivatal) hosszútávú szervezetfejlesztési célkitűzéseinek 

megvalósításához immáron két alkalommal is nyert európai uniós támogatást, az ÁROP-3.A.1-2008 „A polgármesteri hivatalok 

szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” (a továbbiakban korábbi ÁROP projekt) tárgyú és az ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés 

a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” (a továbbiakban Szervezetfejlesztési projekt) tárgyú pályázat keretében.  

A Szervezetfejlesztési projekt megvalósítását a Hivatal külső szakértő bevonásával valósítja meg, a szakértői közreműködésre az AAM Tanácsadó 

Zrt. (a továbbiakban Tanácsadó) kapott megbízást. 

A Szervezetfejlesztési projekt egyik feladata a korábbi ÁROP projekt felülvizsgálata, amely során értékelni kell a korábbi ÁROP projekt 

eredménytermékeit, azok hasznosulását, az indikátorok teljesülését, valamint akciótervet kell megfogalmazni a továbbfejlesztési lehetőségekről. 

A korábbi ÁROP projekt felülvizsgálatot a Tanácsadó az alábbi feladatok mentén hajtotta végre: 

 A korábbi ÁROP projekt keretében megvalósított fejlesztések jellegének és célterületeinek átfogó vizsgálata; 

 A Hivatal megváltozott jellemzőinek értékelése a korábbi pályázat lezárása óta eltelt időszak közigazgatási változásait figyelembe véve; 

 Korábbi projekt által megvalósított dokumentumok, eredménytermékek vizsgálata, dokumentumok kategorizálása tartalom alapján; 

 A fejlesztések bevezetettségének mértékének és státuszának; a fejlesztés során alkalmazott módszertanoknak, valamint a fejlesztés 

hatókörének felülvizsgálata, elemzése; 

 A lezárt projekt által lejelentett indikátorok elemzése, kapcsolódó tevékenységekkel való összevetése. 

A felülvizsgálat eredményei 2 tanulmányban (Eredménytermékek hasznosulása és horizontális szempontok érvényesülése és egy 

továbbfejlesztésre vonatkozó intézkedési akcióterv) kerültek rögzítésre. Jelen tanulmány foglalja össze az eredménytermékek hasznosulásának és 

horizontális szempontok érvényesülésének értékelését, főbb megállapításokat. 
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A Tanácsadó a felülvizsgálat során áttekintette az Önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott 105 fájlt, amely összesen 94 eredményterméket 

és további 11 projektmenedzsment dokumentumot tartalmazott. A felülvizsgálat eredményei, a legfőbb megállapítások az alábbiakban 

olvashatók. 

 A leszállított eredménytermékek 100 %-ban megfeleltek a projekt előkészítése során definiált termékeknek. Nem volt olyan eset, hogy 

eltérés lett volna a tervezett és a leszállított eredménytermék között. 

 Az elkészült termékek 100%-ban bevezetésre, valamilyen módon hasznosításra, beépítésre kerültek az Önkormányzat napi operatív 

működésében.  

 Az elkészült termékek 80%-a került úgy bevezetésre, hogy az azóta az Önkormányzat működésében történt változások miatt nem 

hasznosítható vagy változatlan formában nem hasznosítható az akkor bevezetett fejlesztés. 2011 óta számos változás történt Érd Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának működésében - elsősorban az önkormányzati feladatellátást érintő jogszabályi keretek átalakulása miatt, 

pl.: Kormányhivatalokhoz vagy KLIK-hez átcsoportosítottak korábban Önkormányzat által ellátandó feladatokat. 

 Az elkészült termékek 18%-a úgy került bevezetésre, hogy az Önkormányzat azóta változatlan formában hasznosítja az akkor bevezetett 

fejlesztéseket. A Vezetői Információs Rendszer kialakítása során elkészült termékek bevezetésre kerültek, a rendszer használatát 

azonban időközben a Hivatal felfüggesztette.  

 Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működését megalapozó szabályozó dokumentumok teljeskörűen bevezetésre 

kerültek. Az Önkormányzat munkáját a Minőségirányítási kézikönyvben és a kapcsolódó szabályozó dokumentumokban definiáltaknak 

megfelelően végezik. A Hivatal a minőségirányítási rendszerének bevezetését 2010-ben sikeres tanúsító audit erősítette meg. 

Folyamatosan zajlanak az éves felülvizsgálati auditok és 3 évente a megújító auditálások.   

 A Környezetbarát közbeszerzési javaslatokat bevezették. A Hivatal munkatársai járnak ilyen irányú képzésekre. Ismerik a környezetbarát 

eszközöket, az informatikai eszközöket és irodaszereket. Fontos számukra a költségvetés alapján mérlegelni, hogy belefér-e egy zöld 

közbeszerzés a szűkös költségvetéstervbe, és a környezetbarát eszközök jóval költségesebbek a hagyományosnál. 
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 A korábbi projekt keretében tervezett öt képzést megtartották, a kapcsolódó eredményterméket (tematika, oktatási anyagok) 

leszállították. A képzéseket jónak, hasznosnak tartották, új stratégiákat, megoldásokat sajátíthattak el. A képzések sokat segítettek a 

munkatársaknak, napi operatív munkájuk során hasznosítani tudják a tanultakat. 

 A projekt keretében tervezett négy informatikai rendszer beszerzésre, fejlesztésre és bevezetésre került az Önkormányzatnál. 

Valamennyi informatikai rendszer használatát megkezdte a Hivatal, egy esetében került felfüggesztésre a rendszer használata az évek 

folyamán az érintett területeken végbement szervezeti és működésbeli változások miatt. 

 

Az Államreform Operatív Program keretében három szervezetfejlesztést célzó támogatási konstrukció indult el 2008-ban többek között az 

önkormányzatok szervezetfejlesztése céljából, köztük az ÁROP-3.A.1-2008-as pályázat. A pályázati konstrukciók ex-post értékelését az AAM 

Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. (továbbiakban AAM) végezte el 2012-ben az NFÜ megbízása alapján. Az ex-post értékelés számos olyan 

megállapítást tett, amelyet jelen korábbi ÁROP projekt felülvizsgálat is visszaigazolt. A következőkben néhány kulcsgondolat kerül kiemelésre: 

 A közigazgatás környezete túl dinamikusan változik, az EU finanszírozású fejlesztési programok kötöttségeihez mérten. Az állandó 

jogszabályi változások, ágazati szerkezeti átalakítások jelentős szervezeti, hatásköri, személyi változásokat generálnak. Az ilyen változások 

jelentős mértében érvényteleníthetik a szervezet- és működésfejlesztési projektek eredményeit, a korábbi ÁROP projekt esetében ez 

közel 80%-os érintettséget jelent. Ezáltal veszélyeztetett a projekt eredmények fenntarthatósága.  

 A külső szakértők bevonása önmagában nem garantálja a szervezet- és működésfejlesztési projektek sikerét. Ha a bevont külső 

szakértők nem rendelkeznek kellő közigazgatási felkészültséggel, és az önkormányzat nem vonódik be kellő mértékben a fejlesztési 

folyamatba - részben motiváció hiányában, részben pedig a szakértők hibájából-, akkor a fejlesztési javaslatok nem lesznek kellően testre 

szabottak. A korábbi ÁROP projekten előfordult, hogy az Önkormányzat munkatársai jelentős munkát öltek abba, hogy az elkészült 

folyamatleírásokat testre szabják a Hivatal működéséhez, illetve kiegészítsék a speciális esetekkel az elkészült fejlesztési javaslat 

bevezetése előtt. Ez a külső szakértő és az Önkormányzat szoros együttműködésével elkerülhető. 

 A klasszikus szervezetfejlesztési és folyamatfejlesztési tevékenységek legtöbbször olyan tanulmányokat eredményeztek, amelyek a 

szervezeti felépítés módosítását, új kommunikációs fórumok bevezetését, új funkciók létrehozását, a működés átalakítását javasolták. Az 
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esetek nagy részében ezek a szervezeti változások vagy nem is léptek életbe, vagy csak papíron történt változás. A korábbi ÁROP 

projekten ez kevésbé volt tetten érthető. 

 A készségfejlesztési képzéseknek jellemző hatása az ügyintézés gyorsulásában mutatkozott meg, elsősorban a kommunikációs és 

együttműködési készségek javulásán és a csapatépítő hatáson keresztül. Ez az Önkormányzat esetében is visszaigazolásra került. A 

képzések hatása azonban az esetek többségében gyenge maradt, mert nem követték azokat további képzések, akciók.  

 A partnerségi fejlesztések az esetek nagy részében olyan tanulmányokat eredményeztek, amelyekből az önkormányzatok kevés 

javaslatot ültettek át a gyakorlatba. Ez az Önkormányzat viszont kifejezetten nagy számban valósította meg a témában készült 

javaslatokat, mint az új portál indítása, számos lakossági, vállalkozói és civil kapcsolattartási eszköz bevezetése. 

 Az informatikai fejlesztések az esetek többségében a költségkorlátok és a kapcsolódó hardver beszerzési lehetőség hiányában szűk 

felhasználói kör számára elérhető „dobozos” szoftverekre korlátozódtak, nem volt lehetőség a testreszabott működés kialakítására vagy 

hosszútávú fenntartására. Az Önkormányzat esetében is felmerült hasonló probléma a vezetői információs rendszer esetében, amikor is a 

projekt során bevezetett informatikai támogató eszköz használatát felfüggesztették, mivel több manuális, duplikált adatrögzítési munkát 

eredményezett a forrás hiányában nem igényre szabott rendszer, mint amennyi hasznát vette az Önkormányzat. 
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2. BEVEZETÉS 

 2.1. Előzmény 

2008-ban az Államreform Operatív Program ÁROP-3.A.1 kódszámú „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi 

régióban” tárgyú pályázata keretében olyan támogatási konstrukció nyílt meg, amely új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztését 

tűzte ki célul a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt 

intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével.  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat vagy Hivatal) szervezési és szervezeti megoldásainak megújítását tűzték ki 

célul. Az Önkormányzat ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú, „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának komplex 

szervezetfejlesztése – A közszolgáltatási folyamatok, az irányítási rendszer, a belső együttműködés és koordináció, valamint a kapcsolódó 

informatikai alkalmazások fejlesztése” tárgyú pályázata pozitív elbírálást kapott, amely támogatás a szervezetfejlesztési és folyamatfejlesztési 

munkák megvalósítására biztosított forrást.  

Elsődleges pályázati célkitűzés a Hivatal közszolgálati folyamatainak fejlesztése minőség, átfutási idő, hatékonyság és eredményesség 

tekintetében. További projekt cél az irányítási rendszer és vezetői döntéstámogatás korszerűsítése, illetve a belső koordináció és együttműködés 

javítása - mindezt stratégiai szemléletben, az érintettekkel aktívan együttműködve, a kapcsolódó informatikai rendszereket továbbfejlesztve. A 

projekt fő céljai a következő súlypontok mentén meghatározhatók: 

  egy átfogó kiskincstári rendszer kialakítása, bevezetése; 

 pályázati adatbázis kiépítése a jelenlegi Hivatali Pályázati Szabályzattal összhangban; 

 információszolgáltatás és iratkezelés fejlesztése; 

 a Vezetői Információs Rendszer kialakítása, bevezetése; 
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 a költségvetési folyamatok fejlesztése; 

 elektronikus képviselői rendszer fejlesztéseinek meghatározása, és bevezetése; 

 környezetbarát közbeszerzés módszertani javaslatainak elkészítése, valamint  

 tervezet a településrészi önkormányzatok és a bizottságok működésének fejlesztésére. 

A Hivatal a pályázatban meghatározott szervezetfejlesztési feladatokat külső szakértő bevonásával valósította meg, amely támogatást az 4Sales 

Systems Kft. (szervezetfejlesztési alrendszer), Controll Holding Tanácsadó Zrt. (minőségirányítási rendszer), Erlo Interkontakt Bt. (képzési 

alrendszer), Delta Informatika Zrt. (workflow rendszer) végezte a pályázatban megfogalmazott szakmai szempontok teljesítése mentén.  

A projekt megvalósítása 2010.07.05-ig megtörtént. A Hivatalnak, mint projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott fejlesztéssel létrehozott 

szolgáltatásokat a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) számú MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezései szerint 

a projekt fejlesztési eredményeit minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti, amely fenntartási időszak még tart. 

Az önkormányzatok hatékonyságának folyamatos fejlesztése továbbra is kiemelt célként szerepel a kormányzati programban, amely célkitűzés 

megvalósításának támogatására 2013-ban az Államreform operatív program keretében újabb támogatási konstrukció került kidolgozásra, ÁROP-

3.A.2-2013 kódszámú „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” tárgyú pályázat formájában. A Hivatal 

sikeresen pályázott és vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú projektjének megvalósításához (a 

továbbiakban: Szervezetfejlesztési Projekt). A projekt keretében a Hivatal az általa benyújtott pályázat mellékletét képező „Szakmai Koncepció” 

megvalósításához külső szakértői támogatást vesz igénybe, amely szakértői közreműködési lehetőségre az AAM Tanácsadó Zrt. (a továbbiakban 

Tanácsadó) kapott megbízást. 

 2.2. Dokumentum célja 

Az Önkormányzat által megvalósítandó ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú szervezetfejlesztési projekt (a továbbiakban Korábbi ÁROP projekt) kilenc 

fejlesztési intézkedés végrehajtását célozza. A Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódó 1. intézkedési elem „Az ÁROP-
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3.A.1 számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című nyertes pályázatában vállalt intézkedések 

felülvizsgálatát” (a továbbiakban korábbi ÁROP projekt felülvizsgálat vagy 1. fejlesztési elem) célozza. Az Önkormányzat a Tanácsadó bevonásával 

valósította meg a korábbi ÁROP projekt felülvizsgálatát. A felülvizsgálat módszerét, a tanácsadó által ellátott tevékenységeket a következő 

fejezetpont foglalja össze.  

Jelen tanulmány célja, hogy a korábbi ÁROP projekt felülvizsgálat feladat eredményeit összefoglalja. A dokumentum rövid bevezető után 

bemutatja a pályázati konstrukciót és a megvalósult korábbi ÁROP projektet, majd kitér a projekt eredménytermékeinek tételes értékelésére – 

ennek keretében a vállalt feladatok, eredménytermékek leszállítottságának, a fejlesztések bevezetésének és hasznosulásának vizsgálata –, 

valamint az önkormányzat által a pályázatban vállalt monitoring mutatók teljesülésének vizsgálati eredményeire. A tanulmány célja továbbá az 

Önkormányzat által a pályázat benyújtásakor vállalt horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása, arra vonatkozóan, hogy megtörtént-

e a vállalás teljesítése, illetve milyen mértékben, valamint mit kell még érvényesíteni a projekt fenntartási időszak végére. 

 2.3. Felülvizsgálati módszer 

A korábbi ÁROP projekt felülvizsgálatát a Tanácsadó az alábbi feladatok mentén, a részletes pályázati útmutatóban rögzített szempontok 

figyelembevételével hajtotta végre: 

 A korábbi ÁROP projekt keretében megvalósított fejlesztések jellegének és célterületeinek átfogó vizsgálata; 

 A Hivatal megváltozott jellemzőinek értékelése a korábbi pályázat lezárása óta eltelt időszak közigazgatási változásait figyelembe véve; 

 Korábbi projekt által megvalósított dokumentumok, eredménytermékek vizsgálata, dokumentumok kategorizálása tartalom alapján; 

 A fejlesztések bevezetettségének mértékének és státuszának; a fejlesztés során alkalmazott módszertanoknak, valamint a fejlesztés 

hatókörének felülvizsgálata, elemzése; 

 A lezárt projekt által lejelentett indikátorok elemzése, kapcsolódó tevékenységekkel való összevetése. 
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A fejlesztési elemhez kapcsolódó indikátor alapján két tanulmány készül az eredmények összefoglalására, amelyek a korábbi ÁROP 

szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról, a fejlesztések hatásairól és hasznosulásáról, valamint az 

Önkormányzat részére további fejlesztési javaslatokról számolnak be: 

 1. Tanulmány: A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt megvalósulásának bemutatás – összefoglaló a projekt értékelésének és 

felülvizsgálatának eredményeiről 

 2. Tanulmány: Intézkedési terv a továbbfejlesztésre, amely intézkedéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak milyen 

további feladatai definiálhatók az alábbi dimenziók mentén: 

o A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek hasznosítására vonatkozó továbbfejlesztési javaslatok; 

o A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek hasznosítására vonatkozó azon továbbfejlesztési javaslatok, 

amelyek Szervezetfejlesztési Projekt keretében megvalósíthatók. 

 

Az Államreform Operatív Program keretében három szervezetfejlesztést célzó támogatási konstrukció indult el 2008-ban többek között az 

önkormányzatok szervezetfejlesztése céljából. A három értékelt konstrukció az ÁROP 1-es (A Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés), 

illetve az ÁROP 3-as prioritásához (A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések) tartozik. A pályázati konstrukciók ex-post 

értékelését az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. (továbbiakban AAM) végezte el 2012-ben az NFÜ megbízása alapján. Az értékelés a 

feltárt adatok alapján és az értékelési kérdések mentén jellemzi a támogatási konstrukciókat. A projekt során elkészült egy értékelés, amely az 

értékelő szakértők javaslatait mutatta be a fejlesztési program folytatása, illetve a 2014-2020-as időszak előkészítése kapcsán. Az itt megszerzett 

tapasztalatokat felhasználva végezte a Tanácsadó az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú szervezetfejlesztési projekt keretében belül a korábbi ÁROP 

szervezetfejlesztési projekt felülvizsgálatát. 
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3. PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ  

Az ÁROP-3.A.1 kódszámú „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” tárgyú pályázati konstrukció (a 

továbbiakban ÁROP-3.A.1 konstrukció) célja egy új szervezeti-működési kultúra elterjesztése a polgármesteri illetve körjegyzőségi hivatalokban. A 

kitűzött célt a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézményekhez való hozzáállás és a költséghatékonyság 

megerősítésével kívánja megvalósítani alábbi célkitűzések figyelembe vételével.  

 Javul a döntési folyamatok megalapozottsága, átlátható információáramlás biztosítja a döntési folyamat szereplőinek tájékozottságát, a 

döntésekről a partnerek tájékoztatása gyors és érthető. Megvalósul a civil szervezetek minél teljesebb körű bevonása a döntéshozataltól a 

megvalósításig. 

 Növekszik a hivatalok szakmai munkájának a minősége korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával. 

 Javul a gazdasági feltételek elemzésének képessége, korszerű költségvetési technikák támogatják a tervek összeállítását és az elfogadott 

költségvetés végrehajtását. 

 Javul a kockázatok értékelésének képessége. 

 Csökken az elvégzendő projektfeladatok száma a lehetséges feladatok kiszervezésével. 

 Erősödik a távlati gondolkodás képessége, a stratégiai szemlélet beépül a meghatározó döntési folyamatokba. Nő a prioritások 

képzésének megalapozottsága. 

 Javul az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minősége részint azáltal, hogy jó gazdaként felügyeli az intézményeit, részint pedig 

a nyújtott közszolgáltatások minőségét mérő standardizált technikák alkalmazásával. 

 Komplex szervezetfejlesztési programok növelik az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságát. 

 Végső soron átalakul és színesedik a szervezeti kultúra, ami biztosítja a fejlesztések fenntarthatóságát. 
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Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” tárgyú pályázat 

keretében az Önkormányzat saját speciális igényeihez igazodva több fejlesztési tevékenység megvalósítását támogató forrásra pályázott. Az 

alábbi táblázat összefoglalja, hogy a Hivatal az egyes fejlesztési csoportokban mely beavatkozási részterületek fejlesztését vállalta. 

 

Fejlesztési (rész) területek Vállalt Nem vállalt 

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 

Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében X  

A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét 

segítő mutató javítása érdekében 

X 
 

Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl.: munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) X  

Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása  X 

A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása X  

A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése X  

Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása X  

Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, 

illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe 

 
X 

A közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási 

programok kidolgozása 

 
X 

A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése X  
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Fejlesztési (rész) területek Vállalt Nem vállalt 

Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése X  

A projekt szemlélet megerősítése X  

2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása 

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása X  

Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása X  

Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése 

és elfogadása között 

 
X 

A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata X  

Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása  X 

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása X  

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése X  

Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása X  



 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje  

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt megvalósításáról valamint a projekt értékelésének és felülvizsgálatának eredményeiről 

 

 16/49 

 

Fejlesztési (rész) területek Vállalt Nem vállalt 

3. A partnerség erősítése 

Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések 

nyilvánossá tételére 
X  

A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa  X 

Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba X  

Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód 

elterjesztésére 
X  

1. táblázat: ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 pályázati keretében az Önkormányzat által vállalt fejlesztési (rész)területek 
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4. PROJEKT ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2008-as évben indult ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése – A közszolgáltatási folyamatok, az irányítási rendszer, a belső együttműködés és 

koordináció, valamint a kapcsolódó informatikai alkalmazások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kívánta szervezete fejlesztését 

megvalósítani. A projekt célja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények szervezet- és 

folyamatfejlesztése volt. 

A következő fejezetpontok bemutatják a projekt alapadatai, ismertetik a projekt átfogó célkitűzéseit és bemutatják a projekt terjedelmét. 

 4.1. Projekt adatok  

A projekt tárgya A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban 

A projekt azonosító száma: ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 

A kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2008. szeptember 01. 

A projekt tervezett befejezése: 2009. december 01. 

A projekt tényleges kezdete: 2009. január 05. 

A projekt tényleges befejezése: 2010. július 05. 

Megítélt támogatás összege: 45 000 000 Ft 

A projekt teljes költségvetése: 50 000 000 Ft 
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Támogatási intenzitása: 90 % 

A projekt rövid leírása: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiai programjával, a Batthyány Programmal összhangban a 

projekt keretében fejleszti a Hivatal közszolgáltatási folyamatait a minőség, az átfutási idő, a hatékonyság és az 

eredményesség tekintetében, korszerűsíti irányítási rendszerét, a vezetői döntéstámogatást, javítja a belső 

koordinációt és együttműködést – mindezt stratégiai szemléletben, az érintettekkel aktívan együttműködve, a 

kapcsolódó informatikai rendszereket továbbfejlesztve. 

Megvalósításban résztvevő 

szervezetek neve: 

4Sales Systems Kft. (szervezetfejlesztési alrendszer) 

Controll Holding Tanácsadó Zrt. (minőségirányítási rendszer) 

Erlo Interkontakt Bt. (képzési alrendszer) 

Delta Informatika Zrt. (workflow rendszer) 

 4.2. Projekt célok  

A projekt alapvető célja a Hivatal közszolgálati folyamatainak fejlesztése minőség, átfutási idő, hatékonyság és eredményesség tekintetében. 

További projekt cél az irányítási rendszer és vezetői döntéstámogatás korszerűsítése, illetve a belső koordináció és együttműködés javítása - 

mindezt stratégiai szemléletben, az érintettekkel aktívan együttműködve, a kapcsolódó informatikai rendszereket továbbfejlesztve. A projekt 

során készülő tanulmányok, szakmai anyagok készítésének folyamata nyolc súlyponti téma meghatározását célozta.  

 Az első érintendő pont egy „kiskincstári” rendszer kialakítása, amely egy olyan szakmai elméleti anyag elkészítését célozza, amely segíthet 

a jövőben a „kiskincstári” rendszer kialakíthatóságát, működésének mechanizmusát, annak feltételeit alátámasztani, illetve a FORRÁS SQL 

rendszer kiskincstári moduljának fejlesztése folyamán szakmai alátámasztó anyagként használható. A projektcél teljesült. 

 A projekt további célkitűzése egy a pályázatok előkészítésének és lebonyolításának folyamatát végigkövető rendszer, pályázati adatbázis 

kialakítása, amely a pályázat kiírásától – pozitív elbírálás esetén – a teljes projektzárásig követheti a pályázat teljes élettartamát. Az 
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adatbázissal szemben támasztott igény a pénzügyi teljesítés állásának rögzítésének, címlista létrehozásának lehetősége, valamint hogy az 

adatbázis adatokkal történő feltöltésének rendje szabályozott és ellenőrzött, illetve az egyes felületek hozzáférési jogosultsága rendezett 

legyen. A projektcél teljesült. 

 A projekt célok közé tartozik még az információszolgáltatás és iratkezelés fejlesztése keretében a szakmailag megfelelő adatok, információk 

megfelelő időben történő begyűjtése, valamint elküldése, szabályozásának felülvizsgálata, illetve a közzétételi szabályzat esetleges 

átdolgozása. A projektcél teljesült. 

 Ezen felül a Vezetői Információs Rendszer kialakítása is a célok közé sorolandó, a FORRÁS SQL-ből kinyerhető információra alapozva, 

valamint szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési módszerekre tett javaslattétel kapcsán. A projektcél teljesült. 

 További célként szerepel a költségvetés tervezési folyamatok fejlesztése során a Polgármesteri Hivatali és az intézményi elemi költségvetés 

szöveges indoklása és tartalmi követelményeinek egységesítése. A projektcél nem teljesült. 

 A projekt szintén kitér az elektronikus képviselői informatikai rendszer esetleges fejlesztési lehetőségeinek bemutatására. A projektcél 

teljesült. 

 Célként jelölt még a közbeszerzési rendszer fejlesztése, környezetbarát közbeszerzés kialakításával, amely módszertani javaslat 

elkészítésével és megvalósítási blokkok kialakításával teljesül. A projektcél teljesült. 

 Valamint a projekt célkitűzéseihez tartozik a településrészi önkormányzatok, és a bizottságok működésének fejlesztésére, az 

előterjesztések elkészítési rendjének javítására tett javaslatok megfogalmazása is. A projektcél teljesült. 

A projektben foglalt célok megvalósításához, az egyes pontoknak megfelelő tanulmányok szakmai tartalmának kialakításához egy átfogó 

helyzetfelmérés történt Érd Város Polgármesteri Hivatalában a szervezeti egységek vezetőinek és az ÁROP projekt Polgármesteri Hivatalban 

kijelölt felelősének bevonásával. 
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 4.3. Projekt terjedelem  

A projekt terjedelem meghatározásának alapját az Önkormányzat szervezetfejlesztési célkitűzései, valamint a pályázati útmutatóban rögzített 

beavatkozási területek határozták meg.  

A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt terjedelme három dimenzió mentén határozható meg: 

 A projekt keretében megvalósítandó alprojektek/feladatok, amelyek keretében különböző tanulmányok vagy egyéb eredménytermékek 

(pl.: tanulmányok, szabályozó dokumentumok, folyamatábrák, folyamat leírások) készültek, valamint egyéb tanácsadói szolgáltatásokat 

vett igénybe az Önkormányzat;  

 A projekt keretében megtartandó képzések, amelyek eredménytermékei a megtartott oktatások mellett az egyes oktatási anyagok és 

képzés összefoglaló leírások; 

 Folyamattámogató informatikai eszközök bevezetése 

Az alábbi összefoglaló ábra bemutatja, hogy az egyes fejlesztési területeken milyen típusú eredménytermékek készültek. 



 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje  

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt megvalósításáról valamint a projekt értékelésének és felülvizsgálatának eredményeiről 

 

 21/49 

 

 

1. ábra: Fejlesztési területek és kapcsolódó eredménytermékek 

4.3.1. MEGVALÓSÍTANDÓ ALPROJEKTEK 

A projekt keretében megvalósítandó alprojektek megfeleltethetőek az Önkormányzat által vállalt fejlesztési részterületekkel. Az egyes 

alprojektek nem kezelhetők egymástól elkülönítve, ahogy a projekt koncepcionális összefüggéseit bemutató ábra is mutatta, az egyes alprojektek 

célkitűzései, az alprojektek keretében elvégzendő feladatok és az általuk készülő eredménytermékek szoros összefüggésben állnak egymással. 

Mindezek alapján az alábbi táblázat bemutatja a projekt terjedelmét adó alprojektcsoportokat.  
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Alprojektek 

I/1.  általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében 
I/2.  a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében 
I/3.  ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) 
I/4.  a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása 
I/5.  a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése 
I/6.  az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok strukturálása 
I/7.  a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése 
I/8.  szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése 
I/9.  a projektszemlélet megerősítése. 
II/1.  pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 
II/2.  stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása 
II/3.  a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata 
II/4.  közbeszerzési eljárások lebonyolítása 
II/5.  környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése 
II/6.  pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása 
III/1.  szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére 
III/2.   partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 
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Alprojektek 

III/3.  szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére. 

4.3.2. TERVEZETT PROJEKT TERMÉKEK 

A projekt előkészítésekor részletesen tervezésre és kidolgozásra kerültek a projekt egyes mérföldkövei, tevékenységei és definiálásra kerültek az 

egyes feladatok során elkészítendő eredménytermékek, amelyek Projekt Alapító Dokumentumban kerültek rögzítésre, elfogadásra. A projekt 

eredményeként előálló eredménytermékek négy termékcsoport mentén kerülnek bemutatásra:  

 Tanulmányok 

 Tanácsadói termékek 

 Szabályozó dokumentumok 

 Képzések 

 IT fejlesztések 
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Tanulmány jellegű projekttermékek 

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése szakértői munka, tanulmány 

 Közbeszerzési rendszer fejlesztése 

 Környezetbarát közbeszerzési kialakítása 

 Információszolgáltatás és iratkezelés fejlesztése tanulmány 

 Tervezet a településrészi önkormányzatok, valamint a bizottságok működésének fejlesztésére 

 Elektronikus képviselői informatikai rendszer 

Tanácsadói termékek jellegű projekttermékek 

 Projekt Alapító Dokumentum  

 Helyzetértékelési dokumentum 

 Fejlesztési koncepció 

 Minőségirányítási kézikönyvhöz kapcsolódóan ügyfél-elégedettségi vizsgálat eredménye 

 Minőségirányítási kézikönyvhöz kapcsolódóan képviselői elégedettségi vizsgálat eredménye 

 Összefoglaló szakmai értékelés az ÁROP 3.A.1/B projekt megvalósulásáról Érd városában 
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Szabályozó dokumentum projekttermékek 

 2013. évi Minőségprogram 

 Minőségirányítási kézikönyv 

 Minőségirányítási eljárásrendek (11 darab) 

 Működési folyamat leírások (54 darab) 

Képzések 

 Vezetői tréning 

 Ket. továbbképzés 

 Együttműködési tréning 

 Folyamatfejlesztési képzés 

 Minőségirányítási (EFQM, CAF, TQM) képzés 

IT fejlesztési projekttermékek 

 Workflow 

 Pályázati adatbázis 

 Kiskincstári rendszer 

 Vezetői információs rendszer 
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4.3.3. KÉPZÉSEK 

A projekt sikerének egyik kulcs kritériuma, hogy az optimalizált folyamatok és szervezeti megoldások, az új módszertanok, szabályzatok 

beépüljenek az önkormányzat működésébe. Megvalósulásukhoz elengedhetetlen a munkatársak képzése. A projekt előírja, hogy az ehhez 

kapcsolódó tanagyagok összeállítása és a megfelelő képzések megtartása is a tanácsadó eredményeit képezik. 

A képzéseket az alábbi területeken lebonyolították le: 

 Vezetői tréning 

o Képzés célja: A középvezetők megtalálják saját vezetői stílusukat, melynek segítségével össze tudják hangolni a rájuk bízott csapat 

munkáját a felsővezetők által elvárt célok teljesítése érdekében 

o Képzés időtartama: 12 óra (6 óra elmélet, 6 óra gyakorlat) 

 KET továbbképzés 

o Képzés célja: A KET alapelvek megismerése, a közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó ügyek gyorsabb, egyszerűbb intézése 

o Képzés időtartama: 12 óra (6 óra elmélet, 6 óra gyakorlat) 

 Együttműködési tréning 

o Képzés célja: Az alapvető viselkedési stratégiák hatásának tudatosításával fejlessze a csoport hatékonyságát, javítsa a hangulatot, 

járuljon hozzá a csoport-, illetve a szervezeti célokkal való azonosuláshoz 

o Képzés időtartama: 12 óra (6 óra elmélet, 6 óra gyakorlat) 

 Folyamatfejlesztési képzés 

o Képzés célja: A képzés célkitűzése olyan módszerek átadása, amelyek a szervezet hatékonyságát növelik, folyamati 

működésfejlesztéshez nyújtanak eszközt. 

o Képzés időtartama: 12 óra (6 óra elmélet, 6 óra gyakorlat) 
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 Minőségirányítási képzés 

o Képzés célja: A legismertebb és az Önkormányzat által is a napi működés fejlesztésében hasznosítható minőségirányítási 

rendszerek (EFQM modell, TQM, Közös Értékelési Keretrendszer – CAF) megismerése és azok használatának elsajátítása. 

o Képzés időtartama: 12 óra (6 óra elmélet, 6 óra gyakorlat) 

4.3.4. TÁMOGATÓ IT ESZKÖZÖK 

A projekt célkitűzései jelentős mértékben összhangban álltak az Önkormányzat hosszútávú szervezetfejlesztési koncepciójával, amelynek átfogó 

célja a minőségi közszolgáltatások nyújtása az állampolgárok, a civilek és a vállalkozói szféra számára. Ezen cél eléréséhez szükséges a Hivatal 

operatív működésének fejlesztése, a belső és ügyfélszolgálati folyamatok fejlesztési, racionalizálása, amennyiben megoldható, azok 

elektronizálása. Ez utóbbi megvalósítására a Hivatal vállalta az alábbiakban leírt támogató informatikai eszközök bevezetését: 

 Workflow rendszer: A Workflow a kapcsolat az iktatórendszer és szakrendszerek között. A Workflow bevezetésénél az iktató rendszer lett 

felkészítve a külön szakági rendszerekkel való kommunikációra, munkafolyamat támogatás kezelésére. A workflow egy egyedi fejlesztés 

volt, nem dobozos szoftver. Kapcsolatban van a portállal, hatósági rendszerrel, panaszirodával, adóirodával. 

 Pályázati adatbázis: A rendszer eredeti célja a pályázatok folyamatos nyilvántartása és a workflow támogatása, a státusz követése. A 

rendszerben minden pályázati dokumentum szkennelésre kerül, naprakész, minden pályázat fel legyen töltve. A pályázat benyújtása előtt 

véleményezési jogosultságot adhatnak ezen keresztül a szakterületek részére. 

 Kiskincstári rendszer a számlavezető bank útján: A Kiskincstári rendszer tervezhetőbbé és ellenőrizhetőbbé teszi az önkormányzati 

pénzgazdálkodást, lehetőséget biztosítva a költségvetés szerkezetű előirányzat felhasználás és a likviditás naprakész követésére. 

 Vezetői Információs Rendszer: A VIR egy Excel táblázat rendszer, ahova manuálisan kell betölteni adatokat és riportokat lehet készíteni 

benne, Pivot táblával lehet elemezéseket végezni. 

 Elektronikus képviselői informatikai rendszer: e-demokrácia rendszer, a képviselői anyagok kerülnek feltöltésre, itt történik a döntések 

publikációja, ezt minden állampolgár, szervezet láthatja. 
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5. PROJEKT EREDMÉNYTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE  

A fejezet bemutatja a Tanácsadó által végzett felülvizsgálat eredményeit arra vonatkozóan, hogy a projekt keretében elkészült 

eredménytermékek mennyiben felelnek meg a projekt előkészítése során definiált leszállítandó, tervezett outputoknak. A Tanácsadó elvégezte a 

megfeleltetést, annak vizsgálatát, hogy az adott termék elkészült-e, bevezetésre, illetve hasznosulásra került-e és mennyiben épült bele a hivatal 

mindennapi működésében, azaz milyen a fejlesztés hasznosulása.  

Az alábbi táblázatok projekttermék csoportonként foglalják össze az eredményeket, a hozzátartozó részletes analitika a tanulmány 3. számú 

mellékletében (Eredménytermékek hasznosulása – elemző tábla) megtalálható. Az elemző táblázat az alábbi adattartalommal bír: 

 Kapcsolódó alprojekt(ek) neve: a pályázati felhívásban definiált fejlesztési elem; 

 Tervezett eredménytermék neve: a projekt előkészítése során definiált, adott fejlesztési elem keretében elkészítendő eredménytermék; 

 Leszállított eredménytermék neve: az adott fejlesztési elem keretében leszállított eredménytermék; 

 Eredménytermék kategória: annak meghatározása, hogy az előző fejezetben definiáltak szerint milyen jellegű projekt termék az elkészült 

output, amely a következő kategóriákkal kerül jelölésre: „Tanulmány”, „Tanácsadói termék”, „Szabályozó dokumentum”, „Képzés”, „IT 

fejlesztés” kategóriák alkalmazásával. 

 Tervezett és elkészült termékek egyezősége: a leszállított és a tervezett eredménytermékek közötti egyezőséget, illetve esetleges 

eltérések jelölése, amely a következő kategóriákkal kerül jelölésre: „Rendben”, „Részben rendben”, „Nem készült el a vállalt termék”; 

 Hasznosulás: az adott fejlesztési elem keretében leszállított eredménytermékek bevezetésre kerültek-e az Önkormányzat részéről, amely 

következő kategóriákkal került jelölésre:  

o „Bevezették/hasznosult” jelölés azt jelenti, hogy elkészült eredményterméket vagy annak keretében létrejött fejlesztési javaslat 

bevezetésre került az önkormányzat napi működésében, a termék jellegétől függően valamilyen formában hasznosult;  
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o „Bevezették, de módosult” jelölés azt jelenti, hogy elkészült eredményterméket vagy annak keretében létrejött fejlesztési javaslat 

bevezetésre került az önkormányzat napi működésében, a termék jellegétől függően valamilyen formában hasznosult, viszont az 

önkormányzat működési környezetésben olyan változások következtek be, amelynek hatására a termék nem vagy nem változatlan 

formában tud hasznosulni;  

o „Bevezették, de felfüggesztették” jelölés azt jelenti, hogy elkészült eredményterméket vagy annak keretében létrejött fejlesztési 

javaslat bevezetésre került az önkormányzat napi működésében, a termék jellegétől függően valamilyen formában hasznosult, 

viszont az önkormányzat működési környezetésben olyan változások következtek be, amelynek hatására a terméket vagy 

fejlesztést már tudja az önkormányzat használni;  

o „Nem került bevezetésre” jelölés azt jelenti, hogy az elkészült eredménytermék valamely külső környezeti oknál fogva vagy 

vezetői döntés alapján nem került bevezetésre, hasznosulásra az önkormányzat napi operatív működésében. 

 Fájlnév: az adott fejlesztési elem keretében leszállított eredménytermék fájl neve, amelyet az önkormányzat átadott a Tanácsadó számára 

a felülvizsgálat során.  

 

A következő összefoglaló táblázatok bemutatják, hogy termékkategóriánként milyen termékek készültek, azok hogyan viszonyulnak számszerűen 

a tervezett termékekhez, illetve milyen arányú a termékek hivatali működésbe történő bevezetése, valamint azok későbbi hasznosulása. Ahol 

eltérés tapasztalható a tervezett és leszállított termékek között, ott a táblázat következő sorában található a szöveges magyarázat. A 

hasznosulásra vonatkozó szöveges értékelés, indoklás a táblázat következő soraiban olvasható. 

 

Termékcsoportok Tervezett termék Leszállított termék  Termékek hasznosulása  

Tanulmány jellegű 

projekttermékek 

5 5 rendben 2 bevezették/hasznosult, ma is használják/működik 

3 bevezetésre került termék, de azóta módosultak 

Projekt eredménytermékek Az eredménytermékek tekintetében nincs eltérés a tervezett és a leszállított eredménytermék között.  
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hasznosulása A tanulmányokban lévő fejlesztési javaslatok, termékek teljeskörűen bevezetésre kerültek, azonban azóta számos 

változás történt az önkormányzat működési környeztében, amelynek hatására a korábbi projekt keretében készült és 

később bevezetett termékek már nem változatlan formában tudnak hasznosulni, a hivatal elvégezte a szükséges 

módosításokat, tovább fejlesztéseket, amelyek indoklására a következőkben térünk ki.  

Közbeszerzési rendszer 

fejlesztése, környezetbarát 

közbeszerzés 

A 2009-2010-es Kbt. módosítások miatt szükséges változások kerültek átvezetésre az Önkormányzat Közbeszerzési 

szabályzatában. A tanulmányban foglaltakat maradéktalanul betartották és még ki is egészítették, módosították a 

szabályzatokat.  

A Környezetbarát közbeszerzési javaslatokat bevezették. A Hivatal munkatársai járnak ilyen irányú képzésekre. Ismerik a 

környezetbarát eszközöket, az informatikai eszközöket és irodaszereket. Fontos számukra a költségvetés alapján 

mérlegelni, hogy belefér-e egy zöld közbeszerzés a szűkös költségvetéstervbe és a környezetbarát eszközök jóval 

költségesebbek a hagyományosnál.  

Hátrányként mondható, hogy az ilyen, zöld közbeszerzési lejárás keretében beszerzett eszközök hosszabb távon 

térülnek meg a kevesebb energiafelhasználás és a berendezések hosszabb élettartama révén. Ezért az Önkormányzat 

nem tudja finanszírozni minden esetben ennek a működtetését. Gyakran kifejezetten jóval drágábbak az ilyen termékek 

pl.: a környezetbarát fénymásolópapír. A nyomtatók sem bírták az ilyen papírt. A hagyományos, jelenleg használt 

informatikai berendezések folyamatosan üzemelnek, a fénymásolók folyamatosan melegítik a hengereket, ezáltal a 

folyamatos üzemeltetés miatt pazarló is. Ennek ellenére ilyeneket használnak, mert a felhasználói szokásokat teljesen át 

kellene alakítani. Ez a változás a munkatársak elégedetlenségét váltaná ki az új eszközökkel szemben a mai felgyorsult 

munkatempó mellett. Ugyanakkor több is kellene az ilyen eszközökből, mint a hagyományosból, mert a hosszabb 

várakozási idő miatt egy eszköz kevesebb munkatársat tudna kiszolgálni, így kétséges, hogy egyáltalán megtérül-e. 

Mivel drága a környezetbarát eszközöket finanszírozni esetileg élnek ezzel.  

Elektronikus képviselői 

informatikai rendszer 

Elektronikus Képviselői Informatikai Rendszer, az úgynevezett e-demokrácia rendszer a korábbi projekt keretében 

valósult meg és ma is használják. Ez egy portál alapú rendszer és Vajda Bence működteti. Ide kerülnek fel a képviselői 

anyagok, itt történik a döntések publikációja, ezt minden állampolgár, szervezet láthatja. 
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Információszolgáltatás és 

iratkezelés 

Amit a korábbi projektben megvalósítottak, az bevezetésre került. Az iratkezelés kapcsán számos változás történt az 

utóbbi években, ugyanis 2010. januárban az Önkormányzat és a Járás ketté vált. A Polgármesteri Hivatal Iratkezelése 

központi rendszerben, a WIKT8.0 Ügyiratkezelő rendszerben működik 2013. január elseje óta, a szakági rendszerek 

Járáshoz való átkerülése okán. Korábban az „Irma” rendszerben folyt az iktatás. Az érkeztetés az Iktató és Irattári 

Csoportnál történik. 

Minden küldemény érkeztetésre kerül, a nagy tömegben egyszerre érkező ragszámos küldeményeket kódleolvasó 

segítségével rögzítik. A belső ellenőrzés a központi iktatáson kívül saját nyilvántartást vezet, központi iktatás működik. A 

Közgazdasági Irodán a számviteli törvénynek megfelelően kerülnek a számlák rögzítésre. Az ügyvitel során a kimenő 

alszámok iktatását az előadók végzik. Minden kimenőintézkedést-döntést külön alszámra kell iktatni. Az érkeztetés az 

azonnal iktatásra kerülő iratoknál a feladatot megduplázza. Maga az iktató rendszer ugyanaz maradt, de megszűnt a 

vegyes iktatás rendszer. A központi iktatás lényege, hogy az érkezteti a levelet, aki iktatja is. Az ajánlott leveleket 

kódleolvasóval iktatják. Most a kimenő intézkedéseiket is beiktatják, amelyre eddig nem minden esetben vettek fel 

külön alszámot. Mára az Önkormányzat minden egyes beérkező levelet is érkeztet, utána történik a szignálás. Kétszer 

kell így a feladatot elvégezni, mert csaknem ugyanazt a feladatot kell csinálni, amikor érkeztetnek, és amikor iktatja a 

beérkező leveleket.  

Az iktató rendszerhez kapcsolt szakági rendszerek száma csökkent. Az űrlapok kis számban érkeznek elektronikus úton, 

inkább papír alapon. Az űrlapot nyomtatják és iktatják, kicsi a számosság. A terület rendben működik, bár nem 

használják ki a rendszereket. Elektronikus iratkezelés nincs az Önkormányzatnál. 

Településrészi önkormányzatok és 

bizottságok működése 

Településrészi önkormányzatok, valamint a bizottságok működése területén is változások következtek be. A 2010. évi 

választójogi törvénynek megfelelően lecsökkent a választókerületek száma, és így a közgyűlés létszáma is, 2011-ben új 

Önkormányzati törvény született. Az alacsonyabb létszám miatt a Bizottsági szervezet és a Településrészi önkormányzat 

is átalakult. A választókerületek számának csökkenése a településrészi önkormányzatok számának csökkenését vonta 

maga után.  

Kevesebb bizottságot hozott létre a Közgyűlés. Megszüntették az EU-s bizottságot, feladatai az Oktatási és Művelődési 

Bizottsághoz kerültek. Megszüntették a Szociális és az Egészségügyi Bizottságokat és lett szociális, a Sport és Ifjúságit és 
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a Közrendvédelmi Bizottságot, továbbá a Vagyongazdálkodási és a Városfejlesztési Bizottságokat összevonták a 

közrendvédelmivel. Az EU pályázati bizottság bekerült az oktatási bizottságba, a műszakit és a vagyongazdálkodásit is 

integrálták. Az új önkormányzati törvény hatályba lépésével nagymértékben nőtt a testületek közötti kapcsolat.  

Az adminisztráció nőtt, háromszor annyi lett, mint előtte volt. A jegyzőkönyvek továbbítását szigorúan veszik. Sok 

helyen kell leadni beszámolókat, a testületeknél, bizottságoknál is 15 napos határidővel, mert ha nem történik meg, 

akkor bírságolnak.  

Kevesebb bizottság van, de a feladat nem lett kevesebb, csak összetettebb. A működésük is változott. Folyamatban van 

a bizottsági SzMSz-ek elkészítése, megírása. A külső bizottsági tagok 2010-től rendelkeznek kaptak laptopot, így most 

már ők is elektronikusan nézik, az erre szolgáló webes alapú EDTR-rendszeren keresztül kapják meg az 

előterjesztéseket.  

 

Termékcsoportok Tervezett termék Leszállított termék  Termékek hasznosulása  

Szabályozó dokumentum 

projekttermékek 

67 67 rendben 67 bevezetésre került termék, de azóta módosultak 

Projekt eredménytermékek 

hasznosulása 

Az eredménytermékek tekintetében nincs eltérés a tervezett és a leszállított eredménytermék között.  

Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működését megalapozó szabályozó dokumentumok 

teljeskörűen bevezetésre kerültek. Az Önkormányzat munkáját a Minőségirányítási kézikönyvben és a kapcsolódó 

szabályozó dokumentumokban definiáltaknak megfelelően végezik. A Hivatal a minőségirányítási rendszer bevezetését 

2010-ben sikeres tanúsító audit erősítette meg. Folyamatosan zajlanak az éves felülvizsgálati auditok és 3 évente a 

megújító auditálások.   

Az Önkormányzat működési környeztében azóta számos változás történt, amelynek hatására a korábbi projekt 

keretében készült és bevezetett termékek már nem változatlan formában tudnak hasznosulni, a Hivatal elvégezte a 

szükséges módosításokat, tovább fejlesztéseket, amelyek részletezésére a következőkben térünk ki.  
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2013. évi Minőségprogram 

Minőségirányítási kézikönyv 

Minőségirányítási eljárásrendek 

Működési folyamat leírások 

A Minőségirányítási kézikönyv és a kapcsolódó szabályozó dokumentumok pozitívuma, hogy a munka színvonalának 

minősége javult, mind személyi mind tárgyi vonatkoztatásban. Az auditálás ösztönzi a kollegákat, hogy betartsák az 

előírtakat és ösztönzően hat a munka színvonalának javítására. 

Az eredménytermékek tehát bevezetésre kerültek, de módosításra szorultak az évek folyamán, mert mindig vannak 

kisebb módosítások a szervezeti változások kapcsán és a jogszabályváltozás miatt is. A kézikönyvet folyamatosan 

aktualizálják. A szervezeti egységek a működés folyamatos fejlődése miatt rendszeresen frissítik a meglévő 

folyamatábrákat, szükség esetén új folyamatábrákat is kidolgoznak. Megtartják évente a vezetőségi felülvizsgálatot, az 

ügyfél- és képviselő elégedettség mérést végeznek. A vezetőségi átvizsgálás során a minőségcélokat felülvizsgálják, 

aktualizálják, majd a belső audit alapján megnézik, hogy kell-e frissíteni a folyamatábrákon, ha igen, azt átvezetik. Ehhez 

a korábbi projektben készült folyamatábrák adták az alapokat.  

 

Termékcsoportok Tervezett termék Leszállított termék  Termékek hasznosulása  

Képzések: 

 Vezetői tréning 

 Ket. továbbképzés 

 Együttműködési tréning 

 Folyamatfejlesztési képzés 

 Minőségirányítási (EFQM, CAF, TQM) képzés 

5 5 rendben 5 hasznosult 

Projekt eredménytermékek hasznosulása A korábbi projekt keretében a képzések tekintetében mind az 5 tervezett képzést megtartották, a 

kapcsolódó eredményterméket (tematika, oktatási anyagok) leszállították. A képzéseket jónak, 

hasznosnak tartották, új stratégiákat, megoldásokat sajátíthattak el. A képzések sokat segítettek a 

munkatársaknak, napi operatív munkájuk során hasznosítani tudják a tanultakat. 



 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje  

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt megvalósításáról valamint a projekt értékelésének és felülvizsgálatának eredményeiről 

 

 34/49 

 

 

Termékcsoportok Tervezett termék Leszállított termék  Termékek hasznosulása  

IT fejlesztés projekttermék 5 5 rendben 4 bevezették/hasznosult 

1 bevezetésre került termék, de azóta felfüggesztették 

Projekt eredménytermékek hasznosulás A projekt keretében tervezett négy informatikai rendszer beszerzésre, fejlesztésre és bevezetésre került az 

Önkormányzatnál. Valamennyi informatikai rendszer használatát megkezdte a Hivatal, egy esetében került 

felfüggesztésre a rendszer használata az évek folyamán az érintett területeken végbement szervezeti és 

működésbeli változások miatt.  

Workflow A Workflow bevezetésénél az iktató rendszer lett felkészítve a külön szakági rendszerekkel való 

kommunikációra, munkafolyamat támogatás kezelésére. Workflow a kapcsolat az iktatórendszer és 

szakrendszerek között. Korábban is volt már ilyen rendszer, de technológiai csere és fejlesztés történt a projekt 

keretében. A workflow egy egyedi fejlesztés volt, nem dobozos szoftver. Kapcsolatban van a portállal, hatósági 

rendszerrel, panaszirodával, adóirodával. Az elektronikusan bevallott dokumentumok is ide futnak a 

workflowba, majd innen megy tovább az iktatórendszerbe és onnan küldi ki az adott szakrendszereknek. A 

portálra közérdekű adatokat töltenek fel. A cégnyilvántartás, a működési engedély online publikálódik 

folyamatosan a portálon. A workflow a szakrendszerek közötti információkat vezérli. A rendszer jól működik, 

nincs vele probléma. 

Pályázati adatbázis A pályázati nyilvántartó rendszer kifejlesztésre került. A rendszerben minden pályázati dokumentum 

szkennelésre kerül, naprakész, minden pályázat fel van töltve.  

A rendszer eredeti célja a pályázatok folyamatos nyilvántartása és a workflow támogatása, a státusz követése. 

A pályázat benyújtása előtt véleményezési jogosultságot adhatnak ezen keresztül a szakterületek részére. 

Hozzáférést kap a szerkesztéshez, a pályázat előrehaladását is figyelemmel lehet kísérni.  

A probléma, hogy a projektirodán kívül más szervezeti egységek nem igazán használják a rendszerbe feltöltött 
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dokumentumokat, plusz probléma, hogy szakmai követésre, ütemezésre nem lehet használni.  

Ugyancsak probléma, hogy bizonyos mennyiség feltöltésénél a rendszer lelassul, a nagy projektek esetében 

megakad a feltöltés, majd elszáll közben a rendszer és időkorlát miatt kidob bizonyos idő után. Ezt követően 

elölről kell kezdeni az egész folyamatot. Már felvették a kapcsolatot a fejlesztővel, de nem akar az 

Önkormányzat ebbe pénzt fektetni.  

Most úgy kezelik a pályázati anyagokat, hogy beszkennelik az össze dokumentumot és párhuzamosan feltöltik 

azokat a közös meghajtóra is. Ezt minden érintett terület látja. A pályázati nyilvántartó rendszerben duplikált 

adminisztrációt kell végezni, de semmire nem tudják használni.  

Kiskincstári rendszer A Kiskincstári rendszer a korábbi ÁROP projekt keretein belül megvalósított kapcsolódó eredménytermék, 

amely bevezetésre került az Önkormányzatnál és a mai napig használják a rendszert. Banknál történt a 

szerződés kiegészítés az új modullal.  

A számlák tárgyhót követő 10-ig érkeznek be, tehát ekkor tudják meghatározni a tényleges költség 

felhasználást. A havi finanszírozás két részletben történik. Tárgyhó 10-ig előleget kapnak az intézmények, majd 

később a tényleges költség realizálás szerint előleg alapján korrigálnak. Az adott hónap 10-e körül tudja 

megállapítani a tényleges összeget. Ezáltal nem olyan gördülékeny a munka a rendszerben, mert kétszer kell 

rögzíteni.  

Probléma továbbá, hogy a hónap végén a bank automatikusan lezárja az intézmények finanszírozását. 

Áthidalásképpen minden intézménynek nyitottak egy pályázati alszámlát, hogy elkerüljék a havi automatikus 

zárást. Keretfinanszírozásra lenne szükség, de úgy, hogy a bank automatikusan ne zárjon le. Ha ezt nem lehet 

megoldani, a fenntarthatósági időszak végén, akkor 5 év után valószínű az Önkormányzat felfüggeszti a 

rendszer használatát.  

Vezetői információs rendszer A korábbi ÁROP projekt keretein belül elkészült Vezetői információs rendszer is bevezetésre került az 

Önkormányzatnál. A VIR egy Excel táblázat rendszer, ahova manuálisan kell betölteni adatokat és riportokat 

lehet készíteni benne, Pivot táblával lehet elemezéseket végezni. A probléma, hogy kizárólag manuálisan lehet 

adatokat betölteni. A FORRÁS SQL vagy ÖNKADÓ programból töltik be az adatokat manuálisan. A két rendszer 
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függetlenül működik, nincs adatkapcsolat. Az adatokat minden hónap 10-ig könyvelik, majd az 

Államkincstárnak minden hónap 20-ig mérleget, bevallást kell küldeni. A Közgazdasági Iroda kis létszámának 

köszönhetően a napi és havi szintű manuális adatfeltöltésre nincs lehetőség.  

Az elmúlt évek alatt bekövetkezett számos jogszabályi és önkormányzati feladat-ellátási rendszert érintő 

változás (jogszabályi változások, önkormányzati feladatellátás változás) történt, amely hatással volt a VIR 

struktúrájára, valamint a vezetői információs igényekre, továbbá annak okán, hogy duplikált manuális 

adatfeltöltést kell végezni az VIR használatához, így a rendszer használatát a Hivatal felfüggesztette. 

Elektronikus képviselői informatikai 

rendszer 

Elektronikus képviselői informatikai rendszer: Ez az úgynevezett e-demokrácia rendszer. Ez egy portál alapú 

rendszer. Ide a képviselői anyagok kerülnek fel, itt történik a döntések publikációja, ezt minden állampolgár, 

szervezet láthatja. A korábbi projekt keretében valósult meg, ma is használják. EDTR (Elektronikus 

Döntéstámogató Rendszer): külön rendszer, maga a képviselő testület munkálatait fogja össze, csak a hivatal 

és a képviselők látják. 

 

Termékcsoportok Tervezett termék Leszállított termék  Termékek hasznosulása  

Tanácsadói termékek 8 8 rendben 8 bevezették/hasznosult 

Projekt eredménytermékek hasznosulás A tanácsadói termékek között szerepelnek azon projekt eredménytermékek, amelyek nem szakmai vállalást 

jelentenek a projekt megvalósítása során, azonban jelentős mértékben hozzájárulnak a projekt sikeres szakmai 

megvalósításához. 

Projekt Alapító Dokumentum A korábbi ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú szervezetfejlesztési projekt kezdetén készült egy Projekt Alapító 

Dokumentum (a továbbiakban: PAD). A dokumentum célja, hogy a tevékenységek összehangoltságát és 

minőségi teljesítést segítse elő a projekt megvalósítása során. A PAD a projekt minőségi megvalósításához 

szükséges alapvető információkat tartalmazza, mint pl.: szervezeti és működési szabályait, kommunikációhoz 

szükséges személyi és elérési információkat, valamint a fontosabb munka dokumentumok mintáit. 
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Helyzetértékelési dokumentum Következő lépésben áttekintették és egy átfogó helyzetfelmérés készült a Polgármesteri Hivatal működését 

érintően és tevékenységüket leíró dokumentumok kapcsán (SZMSZ, Ügyrend, Kiadmányozás rendje, Közérdekű 

adatközlési és Közzétételi, Szabályzat, Közszolgálati Szabályzat, Munkaköri leírások, valamint Ügyirat 

statisztikák). Ezt tartalmazza a Helyzetértékelési dokumentumot, amely inputként szolgált a projekt 

megvalósítás koncepciójához. 

Fejlesztési koncepció A helyzetértékelést felhasználva megfogalmazták a súlyponti témákat, kérdéseket, fejlesztendő területeket, 

amelyekre fókuszálni kellett a projekt során, és amelyeket fejleszteni volt szükséges. Ezek a fejlesztési 

javaslatok kerültek rögzítésre a Fejlesztési koncepció című tanulmányban.  

Folyamatfejlesztési (ütem)terv A működési folyamatok kidolgozása jelentős feladatcsomagot képezett a projekt feladatok között, így arra 

külön részletes ütemezés készült, ez a folyamatfejlesztési (ütem)tervben került rögzítésre. 

Ügyfél- és képviselői elégedettségi 

vizsgálat eredmény 

A Minőségirányítási rendszer egy eleme a vevői elégedettség folyamatos mérése, amely az Önkormányzat 

esetében az ügyfél és képviselő elégedettség vizsgálatban testesül meg. A projekt során az elégedettség 

méréshez használható sablonok mellett készült egy minta elégedettség mérés, értékelés mindkét célcsoport 

vizsgálatával. 

Összefoglaló szakmai értékelés az ÁROP 

3.A.1/B projektről 

ÁROP egységes tanulmány - Érd zárás 

A projekt zárásakor készült egy szakmai összefoglaló, amelyben értékelésre került a projekt szakmai 

megvalósítása, amelynek eredménye az  Összefoglaló szakmai értékelés az ÁROP 3.A.1/B projekt című 

tanulmányban szerepel. A tanulmányban a legfontosabb megállapítások kerültek megfogalmazásra és 

bemutatja, hogy a projekt során milyen eredménytermékek kerültek megvalósításra a Helyzetértékelési 

dokumentumban és a Fejlesztési koncepcióban felvetett problémás területek fejlesztésére. 
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6. MONITORING MUTATÓK ÉRTÉKELÉSE 

Az alábbi táblázat a pályázatban megfogalmazott indikátorokat tartalmazza, amelyek teljesítése elengedhetetlen a projekt eredményességéhez. 

Az Önkormányzat teljes mértékben teljesítette a pályázat benyújtásakor vállalt célértékeket. 

 

Vállalt szakmai indikátorok 
mutató neve 

Mutató 
típusa 

Minimálisan 
elvárt 

célérték 

Vállalt 
célérték 

Tényérték Vállalt szakmai indikátorok mutató neve 

Felülvizsgált szervezeten belüli 

eljárások száma 
output 3 db 11 db 11 db Minőségirányítási eljárásrendek 

Átalakított szervezeten belüli 

eljárások száma 
output 2 db 11 db 11 db Minőségirányítási eljárásrendek 

Képzettek száma output - 90 fő 90 fő 
Önkormányzat nyilatkozata szerint, amelyet tréning résztvevői kör 

alapján igazolható 

A hivatal szervezetfejlesztési 

intézkedés által érintett főállású 

munkavállalóinak aránya 

eredmény 20% 85 % 92,81 % 
Önkormányzat nyilatkozata szerint, amelyet a megbeszélés és 

workshop jelenléti ívek, tréning résztvevői kör alapján igazolható 

A bevont partnerek száma output - 3 db 3 db N/A. 

Kiskincstári rendszer output - 1 db 1 db Kiskincstári rendszer bevezetésre került 

Pályázati adatbázis output - 1 db 1 db Pályázati adatbázis bevezetésre került 
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Vállalt szakmai indikátorok 
mutató neve 

Mutató 
típusa 

Minimálisan 
elvárt 

célérték 

Vállalt 
célérték 

Tényérték Vállalt szakmai indikátorok mutató neve 

Vezetői Információs Rendszer output - 1 db 1 db Vezetői Információs Rendszer bevezetésre került 

Közbeszerzési rendszer fejlesztése 

(tanulmány) 
output - 1 db 1 db Közbeszerzési rendszer fejlesztése (Tanulmány Közbeszerzés.pdf) 

Elektronikus képviselői 

informatikai rendszer kialakítása 

(tanulmány) 

output - 1 db 1 db 
Elektronikus képviselői informatikai rendszer kialakítása 

(Tanulmány_Elektronikus_Képviselői_Informatikai_Rendszer.pdf) 

Településrészi önkormányzatok, 

bizottságok működésének 

fejlesztése (tanulmány) 

output - 1 db 1 db 
Településrészi önkormányzatok, bizottságok működésének 

fejlesztése (Tanulmány_Településrészi_Önkormányzatok 

_És_bizottságok_Működésének_Fejlesztése.pdf) 
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7. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÜLÉSE 

A korábbi ÁROP projektként hivatkozott pályázat alapvető célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve 

körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda 

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével. A pályázatot megnyert kedvezményezett részéről különböző indikátorokat, monitoring 

mutatókat és horizontális szempontokat kell elvállalni és azokat teljesíteni a projekt során. 

Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú szervezetfejlesztési projekt keretében előírt horizontális szempontokat részletesen bemutatják a tanulmány 

5. számú mellékletben lévő táblázatok. A táblázat bemutatja, hogy mi volt az Önkormányzat vállalása a pályázat benyújtásakor, ez idáig 

megtörtént-e a szempont érvényesítése, illetve milyen mértékben, valamint mit kell még teljesíteni a projekt fenntartási időszak végére. 

A horizontális szempontokat a projektgazda (azaz az Önkormányzat) szervezetére kell vonatkoztatni. Az útmutatók által előírt kritériumok 

teljesítésének költsége a projekt számára megítélt támogatás összegéből is biztosítható. Csak az olyan projekt finanszírozható a program 

keretében, amelynek projektgazdája önmagára nézve kötelezőnek fogadja el és a szervezeti működésében érvényre juttatja a horizontális 

szempontokban megfogalmazott elveket. Eredményesnek akkor tekintendő a projekt, ha a kedvezményezett által a pályázati adatlapon bevállalt 

indikátorokat igazoltan teljesíti. 

A projekt eredményességéhez feltétlenül szükséges a környezeti, társadalmi fenntarthatósági és az esélyegyenlőségi szempontokat teljesíteni. 

Ezen feltételekre vonatkozóan:  

 a pályázónak meg kell felelni az útmutató környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásainak,  

 a pályázónak és a projektnek meg kell felelni az útmutató esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos elvárásainak, 

 a projektet úgy kell megvalósítani, hogy az társadalmilag fenntartható legyen. 

A projekt megvalósítása alatt a pályázónak a minimális követelményt, egy pontot, teljesítenie kellett és teljesítette is. A Hivatal élt a 

többletvállalás lehetőségével, amely legfeljebb plusz négy pontot ért.  
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A horizontális szempontok figyelembevétele és érvényesítése azért fontos, mert az Európa Unió fejlesztési támogatásai során külön figyelmet 

fordít ezen szempontok teljesítésére az egész projekt megvalósítására vonatkozóan. A pályázat eredményességéhez szükséges a fejlesztés 

megvalósításának lezárásakor a korábban beadott pályázatban a horizontális szempontokkal kapcsolatosan vállaltak teljesítéséről, az 

esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági útmutatóban szereplő előírások és szempontok teljesítéséről is beszámolni. A 

fenntarthatósági követelmény alapján a fejlesztés megvalósításának zárásától számított 5 évig minden évben Projekt Fenntartási jelentést kell 

benyújtani a közreműködő szervezethez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghatározott formátumban. A projektgazdának az előírt 

szempontok, feltételek teljesítését és megvalósítását igazoló dokumentumokat és a jelentési kötelezettség időszakában felmerült, a projekttel 

kapcsolatos dokumentumokat legalább 2020. december 31-ig kötelessége megőrizni. 

 7.1. Esélyegyenlőségi indikátor vállalások érvényesülése 

Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú szervezetfejlesztési projekt szigorú követelményeket fogalmazott meg a horizontális szempontokat 

illetően, köztük az esélyegyenlőségi célok teljesítésére vonatkozóan is. Különleges figyelmet szenteltek az esélyegyenlőségi indikátorok 

teljesítésére. Kihangsúlyozták, hogy az esélyegyenlőség érvényesítése több az egyenlő bánásmód biztosításánál és a diszkrimináció tilalmánál, 

olyan fejlesztéseket kell célozni, amelyek az esélyegyenlőtlenséget és annak okait felszámolják.  

A hat esélyegyenlőségi terület az Európai Bizottság javaslata és a sajátos magyar adottságok alapján kerültek kijelölésre, amelyek fejlesztése 

hozzájárult az esélyegyenlőség erősítéséhez, különös tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők és a roma emberek 

esélyegyenlőségének erősítéséhez. A pályázóval szembeni elvárás az volt, hogy legalább egy területet ki kell választani, és konkrét intézkedések 

végrehajtásával változást, előrelépést kell elérni. Az egyes esélyegyenlőségi területeken belül a pályázó konkrét, jól megfogható intézkedések 

között választhatott. 

Az egyik értékelési feltétel az volt, hogy a vállalt átlagos éves érték pozitív irányban változzon a projekt fenntartási időszaka végéig. Akkor is 

értékelhetőnek vették az intézkedést, ha a már meglevő esélyegyenlőségi intézkedések megőrzését, fenntartását vállalta a pályázó. További 

feltétel, hogy az Önkormányzat a projektzáráskor érvényes esélyegyenlőségi tervvel rendelkezzen. 

Az alábbi pontokban a hat esélyegyenlőségi terület kerül röviden bemutatásra: 
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Esélyegyenlőségi terület Leírás 

Családbarát munkahelyi 

körülmények megteremtése, 

erősítése 

 

A családbarát munkahely a kisgyermekes nevelőszülőket segíti abban, hogy mind munkájukat, mind családi-

háztartási kötelezettségeiket el tudják látni. Figyelembe veszi a gyerekek mellett más, pl. idős, beteg, 

fogyatékossággal élő családtagokkal kapcsolatos kötelezettségeket is. A családbarát munkahely koncepció 

abból indul ki, hogy a családi-háztartási kötelezettségek ellátása nem kizárólag női feladat, ezért lehetővé teszi 

a munkavállalóknak a rugalmas munkaidő lehetőségét, szervezeti/ vállalati gyermekintézmény fenntartását, 

vagy a kapcsolattartás megszervezése a GYES-en, GYED-en levőkkel. Törekszik arra, hogy mind a nők, mind a 

férfiak igénybe vegyék a munkaadó által nyújtott lehetőségeket a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtésére, annak erősítésére. 

A nemek közötti egyenlőség 

erősítése 

 

Ha a munkahelyi hierarchiát vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a nők a lentebb lévő, alacsonyabb 

keresetet jelentő és alacsonyabb presztízsű állásokat töltik be. A szervezeten belüli vertikális szegregációra az 

utal, hogy a felsővezetői pozíciókban a nők aránya még mindig rendkívül alacsony. 

Annak ellenére, hogy a felsőoktatásban a nők aránya meghaladta a férfiak arányát, mégsem csökkentek a 

nemek közötti keresetkülönbségek. Ennek oka részben a horizontális szegregáció, amely a nőket a kevésbé jól 

fizető szakmák felé orientálja. Ennek az esélyegyenlőségi területnek a célja olyan intézkedések támogatása, 

amelyekkel a nemek közötti egyenlőséget erősítik, pl.: nők létszámának növelése a szervezet felső- és 

középvezetésében és a kutatás-fejlesztési munkában.  
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Esélyegyenlőségi terület Leírás 

Az akadálymentesítés 

előrehaladása 

 

A fogyatékos népességen belül a mozgássérültek aránya a legmagasabb, akik számára az akadálymentesítés 

egy alapfeltétel. A mozgássérültek mellett a kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők, a betegek és az idős 

emberek is élvezik az akadálymentes környezetet. E terület szempontjainak vizsgálatánál több szempontot kell 

figyelembe venni. Ide tartozik a fizikai akadálymentesítés, a jobb infokommunikációs hozzáférés az eszközök, 

vagy a projekt által nyújtott szolgáltatások használatához és az akadálymentes közlekedés megteremtése is. 

Ezen a területen folytatott különböző beruházások esetében érdemes megfelelő képzettségű szakembereket 

és mozgássérült embereket is bevonni.  

Fogyatékos személyek 

életminőségének és 

munkaerő-piaci esélyeinek 

javítása 

Ennek az esélyegyenlőségi területnek a célja a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, valamint a 

kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása. Ezen célok eléréséhez 

elengedhetetlen feltétel a fogyatékossággal élők számára a foglalkoztatás elérhetőségének segítése. Mindezt 

az akadálymentes fizikai és kommunikációs környezet kialakításával, a távmunka és egyéb alternatív 

munkavégzési lehetőségek, pl. bedolgozás biztosításával lehet elérni.  

Roma emberek 

életminőségének és 

munkaerő-piaci esélyeinek 

javítása 

Tisztázni szükséges, hogy azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. A roma népesség alacsony 

arányú munkaerő-piaci részvételét és előmenetelét nemcsak a diszkrimináció, hanem az alacsony képzettségi 

szint is hátráltatja. Cél a képzési lemaradásuk csökkentése, felszámolása. A pályázó javaslatot tehet a roma 

alkalmazottak számának növelésére vagy a továbbképzésük biztosítására. E területnél szigorú előírás, hogy 

csak akkor utalhat a pályázó az adott személy roma vagy fogyatékos voltára, ha ők önkéntesen hozzájárultak 

ahhoz. Ezt dokumentumokkal kell igazolni. 

Más hátrányos helyzetű 

csoportok munkaerő-piaci és 

társadalmi esélyeinek javítása 

A már említett átfogó célok, a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, valamint a kereslet és 

kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása mellett ún. hátrányos helyzetű munkavállalók 

társadalmi és munkaerő-piaci részvételét is elő kívánja a segíteni pályázat. 
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A pályázó számos (közel 30) esélyegyenlőségi intézkedés közül választhat. Az alábbi táblázat a korábbi ÁROP projektben vállalt és lejelentett 

indikátorokat tartalmazza az esélyegyenlőségi indikátor szempontjára vonatkozóan. Az esélyegyenlőségi szempontok részletesen bemutatja a 

tanulmány 5. számú mellékletben lévő táblázat. 

 

 Megnevezés Indikátorok száma 

Fenntarthatósági vállalás 11 indikátor 

Ebből eddig teljesített  
9 indikátor teljesül* 

2 indikátor részben teljesül 

Nem vállalt, de teljesített 6 indikátor  

 

*Az 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma a pályázat benyújtáskor érvényes értékhez képest 

csökkent, azonban a vállalás teljesültnek tekinthető, mivel ez a létszámcsökkenés az Önkormányzattól a Járásokhoz való feladat és erőforrás 

átcsoportosítások miatt következett be. 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mely indikátorok esetében nincs még teljesülés, amelyet a fenntartási időszak végéig az Önkormányzatnak 

teljesíteni kell. 
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Esélyegyenlőségi indikátor vállalások 
Pályázat benyújtásakor 

vállalt/érvényes érték 
Jelenlegi teljesülés/érték 

Projekt fenntartás végén 

várható átlagos érték 

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 7 4 8 

Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az 

elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) 
6 5 6 

 7.2. Környezeti fenntarthatósági vállalások érvényesülése 

Minden projektet úgy kell megvalósítani a kapcsolódó jogszabályok értelmében, hogy az a környezet védelmét és állapotának javítását 

előmozdítsa. A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy az emberiség, az egyes emberek és társadalmak természetes környezetükből veszik el 

azokat a javakat, amelyekkel szükségleteiket kívánják kielégíteni.  

A fenntartható társadalom alapvető követelményei a szociális igazságosság, az életminőség javítására való törekvés; a természeti erőforrások 

fenntartó használata, a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása és a környezetminőség megőrzése. Azt kellett figyelembe 

venni a projekt megvalósítása alatt, hogy a környezet jó minőségét a fejlesztések közben kell garantálni és nem utólag.  

Az ÁROP kereteiben futó projektek meghatározók a környezet állapotára. Ugyanis a munkahely környezeti teljesítménye, a munkahely 

kialakítása, a munkahelyen üzemelő eszközök, a munkahelyen dolgozók magatartása, egy oktatási kurzus lebonyolításának körülményei 

közvetlenül befolyásolják a környezet állapotát. Ezen horizontális szempont célja az volt, hogy a pályázó pozitívan, közvetetten befolyásolja a 

terveivel, döntéseivel, munkájával a környezet állapotát. A fenntarthatósági feltételeket úgy kellett érvényesíteni, hogy a projekt céljainak 

megvalósulása javítsa a környezet állapotát közvetetten meghatározó társadalmi viszonyrendszert és a projekt megvalósulásának körülményei a 

lehető legjobb környezeti teljesítményt érjék el, és azok épüljenek be a projektben résztvevők környezeti tudatába. A pályázó a közvetett és a 

közvetlen környezeti hatások szintjén is teljesíthetett vállalásokat.  

Összefoglalva, a környezeti fenntarthatóság szempontjainak „át kell hatni” a szervezet teljes tevékenységét. A szempontokat a pályázónak mind 

menedzsmentjében, mind a mindennapi szervezeti működésében és a projektmegvalósítás során érvényesíteni kellett. 
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Az alábbi táblázat a korábbi projektekben vállalt és lejelentett indikátorokat tartalmazza a környezeti fenntarthatóság szempontjára 

vonatkozóan. A környezeti fenntarthatóság szempontok részletesen bemutatja a tanulmány 5. számú mellékletben lévő táblázat. 

 

Vállalási kategória 
Fenntarthatósági 

szempontok vállalása 
Teljesített szempontok 

Környezettudatos menedzsment és tervezés 4 indikátor 4 indikátor teljesült 

Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás 3 indikátor 3 indikátor teljesült 

 

Az Önkormányzat a környezeti fenntarthatóság indikátorokat a fentiek szerint teljesítette.  

 7.3. Társadalmi fenntarthatóság érvényesülése 

A társadalmi fenntarthatóság szempontjainak kialakítása során az emberi (humán) tőke, a társadalmi tőke megőrzésének és fejlesztésének 

követelményeit kellett szem előtt tartani. A társadalmi fenntarthatóság nyolc szempontcsoportra épült, amelyek a következők: jogkövetés, a 

megegyezést célzó részvétel, célravezető és hatékony eredményesség, felelős elszámoltathatóság, fogékonyság a társadalmi szükségletek iránt, 

esélyegyenlőség, megfelelő kapacitás és kompetencia fejlesztése, biztosítása, valamint átláthatóság. 

A táblázat a korábbi projektekben vállalt és lejelentett indikátorokat tartalmazza a társadalmi fenntarthatóság érvényesülésére vonatkozóan. A 

társadalmi fenntarthatóság szempontokat részletesen bemutatja a tanulmány 5. számú mellékletben lévő táblázat. 
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Vállalási kategória 
Fenntarthatósági 

szempontok vállalása 

Teljesített 

szempontok 

A jó kormányzást megvalósító szempontok 3 indikátor 3 indikátor 

Az egészségtudatosság érvényesülését segítő szempontok 1 indikátor 1 indikátor 

Képzések tudatosságát segítő szempontok 1 indikátor 1 indikátor 
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8. MELLÉKLET 

1. számú melléklet: Eredménytermékek - kapott fájl lista 

o 1_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_kapott_dokumentumok_v1.0 

2. számú melléklet: Interjú lista 

o 2_melleklet_Erd_szervezetfejlesztes_interjulista_v1.0 

3. számú melléklet: Eredménytermékek hasznosulása – elemző tábla 

o 3_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_elemzo_tabla_v1.0.xls 

4. számú melléklet: Személyes interjú emlékeztetők 

o 4.1_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Farkas_Csilla_20140218_v2.0 

o 4.2_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Keri_Laszlone_20140218_v2.0 

o 4.3_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Konkoly_Zita_20140218_v2.0 

o 4.4_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Kovesdine_Kiss_Mariann_20140218_v2.0 

o 4.5_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Magyar_Melinda_20140219_v2.0 

o 4.6_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Major_Angela_20140219_v2.0 

o 4.7_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Peterfia_Krisztina_20140219_v2.0 

o 4.8_melleklet_Erd_AROP_felulvizsgalat_interju_memo_Vajda_Bence_20140219_v2.0 

5. számú melléklet: Horizontális szempontok – áttekintő táblázatok 
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o 5.1_melleklet_Erd_AROP_3A1_B_2008_horizontalis_szempontok_egyenloseg_v1.0 

o 5.2_melleklet_Erd_AROP_3A1_B_2008_horizontalis_szempontok_kornyezetvedelem_v1.0 

o 5.3_melleklet_Erd_AROP_3A1_B_2008_horizontalis_szempontok_tarsadalmi_v1.0 

6. Felhasznált szakmai háttér anyagok:  

o PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében: „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-

magyarországi régióban”című pályázati felhíváshoz, Kódszám: ÁROP-3.A.1 

o AAM Tanácsadó Zrt.: Értékelési Zárójelentés, az Államreform Operatív Program 2007-2010 között megvalósított 

szervezetfejlesztési célú fejlesztéseiről  

http://palyazat.gov.hu/download/46735/Z%C3%A1r%C3%B3jelent%C3%A9s_%C3%81ROP.pdf (letöltés ideje: 2014. január 28.) 

o Pályázati adatlap: az Államreform Operatív Program: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c. pályázati felhíváshoz 

o 3. Számú Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 

o Összefoglaló szakmai értékelés az ÁROP 3.A.1/B projekt megvalósulásáról Projekt Alapító Dokumentum (PAD): Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése, 4.0. verzió (2009.08.04.) 

o Esélyegyenlőségi útmutató: az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái, 

pályázói és értékelői számára, (2008. március) 

o Útmutató a környezeti fenntarthatóság érvényesítéséhez: az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás 

operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára, (2008. március) 

o Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez: az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás 

operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára, (2008. április) 

o Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri hivatala - Fejlesztési koncepció -Irányelvek: Államreform operatív program 

(ÁROP 3.A.1/B) 

http://palyazat.gov.hu/download/46735/Z%C3%A1r%C3%B3jelent%C3%A9s_%C3%81ROP.pdf

