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 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 
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Fejlesztési elemek átfogó státusza 

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti 
táblázatban piros  szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.  

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.  

A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult. 

Fejlesztési elem Határidő Státusz 

1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése 2014.02.28 

2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata 2014.06.30 

3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata 2014.03.31 

4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése 2014.06.30 

5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása 2014.06.30 

6. Lakossági elégedettségi felmérés  
1. 2014.03.31 
2. 2014.09.30 

7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata 2014.06.30 

8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata 2014.08.30 

9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése 2014.09.30 

Fejlesztési elemek Határidő Státusz 

1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése 2014.02.28 

2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata 2014.06.30 

3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata 2014.04.30 

4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése 2014.06.30 

5. Lakossági elégedettségi felmérés  
1. 2014.03.31 
2. 2014.09.30 

6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata 2014.06.30 

7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) 2014.06.30 

8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata 2014.06.30 

9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése 2014.09.30 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

 
 

Időszak: 2014.08.01.-08.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

9. Hatékonyságnövelő intézkedések 
megvalósításának nyomon-követése 

2014.09.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A havi monitoring riport 
elkészítése. 

Tanácsadó 
 

 -  A havi monitoringhoz kapcsolódó 
feladatokat folyamatosan 
végezzük. A futó fejlesztési 
elemekhez kapcsolódó monitoring 
riport elkészült. 

A fejlesztési elemekhez 
kapcsolódó következő 
hónapban végrehajtandó 
feladatok követése, a 
monitoring riport  
elkészítése. 

- 

5. Lakossági elégedettségi felmérés 2014.09.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A felméréshez az adatfelvétel és 
adatbázis  megkezdése, kérdőív 
összeállítása, tanulmány 
elkészítése 

Tanácsadó  - Az adatfelvétel és adatbázis  
előkészítése, kérdőív összeállítása 
megkezdődött. 

Az adatfelvétel és 
adatbázis  megkezdése, 
kérdőív összeállítása, a 
kérdőív kitöltése a 
lakossággal, az 
eredmények 
összefoglalása egy 
tanulmányban. 

 - 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 

Időszak: 2014.08.01.-08.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

5. Lakossági elégedettségi 
felmérés 

Tanácsadó 2. 2014.09.30 A 2. feladatrészhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek 
elkezdődtek, folyamatban 
vannak. 

A 2. körös felméréshez az 
adatfelvétel és adatbázis  
megkezdése, elkészítése. 

 - 
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Azonosított kockázatok 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

5. Lakossági elégedettségi 
felmérés 

A lakosság nem 
megfelelő hozzáállása 
a felméréshez a 
szükséges tájékoztatás 
hiánya miatt 

Az érintetti kör (reprezentatív 
minta) nem áll rendelkezésre. 
A felmérés nem lesz 
reprezentatív. 
A felmérés elkészítés 
határidejének csúszását 
veszélyezteti. 

 - A lakosság időben, megfelelő 
csatornákon való tájékoztatása 
a felmérésről. 
 - Az érintetti kör kijelölése 
időben, a szükséges 
információk átadása. 

AAM/Érd MJV 


