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1. BEVEZETÉS 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) az Alaptörvényben adott jogalkotási 

felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati rendszert több új elem beillesztésével átfogóan újította meg. A legtöbb rendelkezése 2013. január 1-

jén lépett hatályba. Az új szabályok nagy volumenű változást jelentettek a helyi önkormányzatok számára. Ekkor kezdték meg működésüket a 

járási kormányhivatalok is, aminek következtében jelentősen megváltozott az önkormányzatok feladatköre, hatásköre és jogköre egyaránt. 

Ezáltal az önkormányzatok intézmény-fenntartási, hatósági feladat- és hatáskörei jelentősen visszaszorultak és a polgármesteri hivatalok 

tevékenységének hangsúlya a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé tolódik. Az újonnan kialakult 

helyzetben, azonban kiemelten fontossá vált a polgármesteri hivatalok működési hatékonyságának biztosítása, a folyamatok és a munkatársak 

belső együttműködésének megteremtésével. Ezeket a változásokat fontos figyelembe venni az új fejlesztések tervezésekor. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban Önkormányzat illetve Hivatal) 

tekintettel a fentiekben leírt jogszabályi keretek változására, szervezési és szervezeti megoldásainak megújítását tűzték ki célul. Ennek 

támogatására 2013-ban ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” 

projekt (továbbiakban: Szervezetfejlesztési Projekt vagy Projekt) keretén európai uniós finanszírozási támogatást nyert el. 

A Szervezetfejlesztési Projekt fő célja, hogy a megváltozott feladatköréből adódó esetleges működési problémákat megoldja, valamint, hogy a 

hatékonyabb tevékenység-ellátáshoz szükséges szervezeti változásokat előkészítse és megvalósítsa. 

A Szervezetfejlesztési Projekt 13. számú fejlesztési eleme a kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt 

teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása (továbbiakban: Projekt monitoring tevékenység). Ezen feladat 

keretében a Hivatal kiemelt figyelmet kíván fordítani a projekt folyamán az egymással szorosan összefüggő fejlesztési elemek – projekt teljes 

időtartamán átívelő – monitoringjára, azok határidőre, jó minőségben, a céloknak megfelelő módon történő végrehajtására.  

A fejlesztési elem megvalósítását a Hivatal külső szakértő bevonásával valósítja meg. A szakértői közreműködésre az AAM Tanácsadó Zrt. (a 

továbbiakban Tanácsadó) kapott megbízást. 
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2. FEJLESZTÉSI ELEM CÉLJA, FELADATA 

A Projektvezetés egyik legfontosabb feladata, hogy a kitűzött projekt célok érdekében történő előrehaladást megfelelő eszközökkel mérje és 

erről a felső vezetésnek beszámoljon, megoldja, vagy szükség esetén eszkalálja a projekt kereteket veszélyeztető kérdéseket. A Tanácsadó ezen 

projekt monitoring feladatok ellátásban ad támogatást a teljes Szervezetfejlesztési Projekt során. Jelen módszertani útmutató a Projekt 

monitoring tevékenység végrehajtásának alapját képező módszertani leírást foglalja össze. 

A dokumentum célja, hogy bemutassa a Tanácsadó és a Hivatal által végzett Projekt monitoring tevékenységeket a kidolgozott 

hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követésére, a monitoring folyamatát, ütemezését, a monitoring riportok 

módszertanát a Hivatal részéről kijelölt, illetve megbízott projektvezetés számára. Mivel már a megvalósítás során törekedni kell a minőségi, jól 

szervezett projektszerű működés feltételeinek megteremtésére, folyamatos fenntartására, továbbá már a projekt során folyamatosan követni és 

tájékoztatni kell a projektben részt vevő hivatali vezetőket és munkatársakat az adott projekt feladatok előrehaladásával kapcsolatban, így 

elengedhetetlen a folyamatos projekt monitoring tevékenység. 

Jelen dokumentum bemutatja, hogy milyen metódus szerint, milyen folyamat mentén, milyen gyakoriság mellett végzi a Tanácsadó a projekt 

monitoring tevékenységet, valamint, hogy az adott fejlesztési elemeknél mely szereplők a folyamat mely pontjainál kerülnek bevonásra, milyen 

eszközöket használnak a felmerült kockázatok, problémák azonosítására, azok kezelésére. A monitoring célja tehát, hogy a Hivatal részéről 

kijelölt, illetve megbízott projektvezetés folyamatosan tájékozott legyen a projekt tevékenységek előrehaladásáról a kitőzött célok 

viszonylatában. 

A projekt monitoring tevékenység egyik fontos alapját képezi a projekt feladatok tervezése, ütemezése, a kapcsolódó erőforrások allokációja. A 

projekt indítása során kidolgozott részletes projekt tervek tartalmazza az egyes fejlesztési elemek végrehajtásához szükséges feladatokat, 

mérföldköveket, határidőket, elvárt eredményeket. A megvalósítás során elengedhetetlenül a tervek folyamatos karbantartása (gördülő 

tervezés) egyrészt az elért előrehaladásnak, másrészt a végrehajtás során született döntéseknek megfelelően. 
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A Projekt monitoring tevékenység során megvalósítandó feladatok a pályázati dokumentációban definiálásra kerültek, amelyet a projektindító 

megbeszélés alkalmával a Hivatal vezetői pontosítottak, elfogadtak az alábbiak szerint.  

 Projekt monitoring folyamatának, rendszerének kialakítása (pl.: előhaladás, jelentési rendszer, döntés-előkészítés). 

 Folyamatos nyomon-követés (ellenőrzés, informálás, intézkedési javaslatok, kommunikáció). 

 Nyomon-követés rendszerességének és formáinak meghatározása. 

 Monitoring tevékenység ütemtervének rögzítése. 

 Monitoring tevékenység részletes tartalmának megtervezése; ellenőrzések végrehajtása. 

A Projekt monitoring tevékenység során elvárt eredmények: 

 Projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemterve, tartalma és programja; 

 Monitoring jelentések a módszertani leírásban meghatározott időpontokban és tartalommal. 
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3. PROJEKT MONITORING TEVÉKENYSÉGEK 

A Tanácsadó által végzett Projekt monitoring tevékenység a módszertanban meghatározott időközönkénti információgyűjtésen, a folyamatos 

adatgyűjtésen alapszik, amellyel párhuzamosan a futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó feladatokat is a Tanácsadó folyamatosan követi, a 

felmerült kockázatokkal együtt rögzíti, azokra kockázatkezelési akciókat fogalmaz meg a Hivatal projektvezetésének bevonásával. Ennek 

megfelelően a Tanácsadó havi szinten hó közi tevékenységéről jelentést (a továbbiakban monitoring jelentés) készít. Abban az esetben, ha az 

ügyfél igényli vagy a felmerült kockázat megoldásához elengedhetetlen, személyes megbeszélésre is sor kerül. A hó közi tevékenységek célja, 

hogy a feladatok eredményessége, előrehaladása folyamatosan követhető legyen, hogy a felmerült problémák azonnal kiszűrésre kerüljenek, a 

csúszások kezelhetők legyenek. 

 3.1. Együttműködés a Hivatal és a Tanácsadó között 

A projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése érdekében a Hivatal és a Tanácsadó között tervezett együttműködés az alábbiakban 

kerül bemutatásra: 

 Vezetői igények, elvárások megfogalmazása, Polgármester Úr vagy az Aljegyző Asszony részéről, fókuszpontok meghatározása az egyes 

fejlesztési elemek meghatározása céljából.  

 Hivatal részéről egy projektvezető kijelölése, akivel a munkatervet egyeztetni lehet, átadja a szükséges dokumentumokat, segít az interjúk 

szervezésében és egykapus kapcsolattartóként koordinál az Önkormányzat részéről. 

 A Hivatal kijelölt munkatársainak részvétele az előzetesen egyeztetett időpontú szakmai megbeszéléseken, illetve műhelymunkákon.  

 Az egyes, Tanácsadó által elkészített termékdokumentumok véleményezése, konszolidált vélemény megküldése az előzetesen egyeztetett 

határidőig. 

 Projekt termékek végső elfogadása az ütemezésben rögzített mérföldkövek alkalmával. 
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 3.2. Projekt monitoring fórum – Rendszeres monitoring megbeszélések 

A projekt monitoring tevékenység fóruma a rendszeres monitoring riportok kiküldése a Hivatal által kijelölt projekt koordinátornak, amelynek 

során megtörténik az „Átfogó projekt előrehaladási jelentés” tartalmának egyeztetése, a nyitott kérdések, azonosított kockázatok és további 

feladatok áttekintése, szükség esetén személyes találkozó keretében azok egyeztetése. 

A megbeszélések résztvevői: 

 A Hivatal részéről a projekt vezetés delegált tagja(i); 

 A Hivatal részéről az adott fejlesztési elem megvalósításában érintett vezető/szakértő; 

 Tanácsadó projekten dolgozó munkatársai. 

A személyes megbeszélés témái (abban az esetben, ha az ügyfél igényli vagy a probléma kezeléséhez szükséges) a következők lehetnek: 

 Elmúlt időszak eredményei, elvégzett feladatok áttekintése; 

 Döntési pontok egyeztetése, alternatívák áttekintése, megfelelő megoldások jóváhagyása; 

 Következő időszak feladatainak, kapcsolódó Hivatal oldali közreműködési igény mértékének és ütemezésének meghatározása; 

 Azonosított kockázatok, nyitott kérdések, javaslatok egyeztetése a kockázatkezelésre; 

 Változások a projekt indulása óta - abban az esetben, amennyiben a projekt során változás következik be (pl.: szerződésmódosítás, 

határidő, stb.). 

A megbeszélés alapját képezi a tárgyidőszakra elkészült „Átfogó projekt előrehaladási jelentés”, amelynek felépítése a következő fejezetben kerül 

bemutatásra.  

A kommunikáció abban az esetben is folyamatos, ha személyes megbeszélést az ügyfél nem igényel, amelynek lehetséges formái az e-mail és a 

telefon. 
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 3.3. Ütemezés 

A projekt monitoring folyamatos a projekt véghatáridejéig – azaz 2014. szeptember 30-ig - tartó tevékenység. A projekt feladatok 

előrehaladásának egy-egy időszakot összefogó dokumentálására szolgál a rendszeres „Átfogó projekt előrehaladási jelentés”, amely mindig az 

aktuális időszakra vonatkozóan készül el. Az eddigi tapasztalataink és az egyeztetések alapján a jelentések – és egyben a monitoring riportok – 

javasolt gyakorisága: havi szintű. A jelentést a Tanácsadó készíti, amelyet elküld a Hivatal által kijelölt projekt koordinátornak. 

 3.4. Monitoring jelentések 

Az „Átfogó projekt előrehaladási jelentés” keretében kerül sor az adott időszak előrehaladásának összegző dokumentálására, eredményeinek 

monitoring beszámolójára. A jelentésben az aktuális nyitott kérdések és felmerült kockázatok is szerepelnek. A jelentés javaslatunk szerint havi 

rendszerességgel készül el. 

Monitoring jelentések formátuma 

A jelentést a Tanácsadó készíti a megbeszélést megelőzően, PowerPoint prezentáció formájában. Így a megbeszélésekre a jelentés áttekinthető, 

egyszerűen nyomtatható, kivetíthető formában áll a résztvevők rendelkezésére. A Monitoring jelentés sablonját a következő fejezet 1. ábrája 

mutatja be. 

Monitoring jelentések felépítése 

A Monitoring jelentések struktúrája az alábbi pontok szerint épül fel: 

 Fejlesztési elemek státusza 

o Fejlesztési elemek átfogó státusza 

o Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 
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o Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 

 Azonosított kockázatok 

 Változások (amennyiben releváns) 

 

A következőkben az egyes fejezetek tartalmi elemei kerülnek összegzésre. 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Ezen fejezetpontban a projekt fejlesztési elemeinek tervezett ütemezése és átfogó státusza kerül bemutatásra.  A könnyebb áttekinthetőség 

érdekében táblázatos formában történik a megjelenítés. A táblázatból kiolvasható, hogy mely fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek 

készültek el és a fejlesztési elem státusza már lezárult. A listában piros szín jelöli, hogy az adott jelentési időszakban mely fejlesztési elemek 

esetében történt előrehaladás.  

A fejlesztési elemek státusza az alábbiak szerint kerülnek megjelenítésre: 

1. ÁROP-3.A.1 felülvizsgálata 

2. Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 

3. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiájának, opcióinak kidolgozása 

4. Feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 

5. Átfogó elégedettség felmérés a közszolgáltatásokról 

6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata 

7. Közös értékelési keretrendszer (CAF) 

8. Humánerőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata 
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9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése 

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

Projekt monitoring jelentésben a Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása fejezetpontban azok a fejlesztési elemek végrehajtásához kapcsolódó 

tevékenységek kerülnek feltüntetésre, amelyek az adott jelentési időszakban megvalósultak. A feladatokra vonatkozóan az alábbi tartalmak 

kerülnek feltűntetésére: 

 Feladat – a feladat szöveges leírása. 

 Felelős – a feladat végrehajtásáért felelős személy. Nem a kizárólagos végrehajtót jelöli, hanem a feladat határidőre és megfelelő 

minőségben történő elkészüléséért való felelősséget. 

 Határidő – a feladat végrehajtásának határideje - a projekt valós kezdési időpontjához igazított ún. baseline ütemterv szerinti 

határidőket, illetve zárójelben (ha szükséges) a projektvezetővel egyeztetett és jóváhagyott módosított határidőket tartalmazza. 

 Időszaki eredmények – a tárgyidőszak során az adott feladatban elért eredmények, termékek leírása. 

 Következő időszak feladatai – amennyiben az adott feladatnál további tevékenység is kapcsolódik, amelyet a következő időszakban 

szükséges elvégezni. 

 Megjegyzés – az adott feladatra vonatkozó megjegyzés. Itt kerülnek megjelölésre a nyitott kérdések, a döntési/jóváhagyási pontok. 

A Monitoring jelentésben feltüntetett fejlesztési elemekre vonatkozó tartalmakat az alábbi táblázat mutatja be. 



 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

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

Módszertani leírás a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról 
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Feladat Felelős Határidő 
Időszaki 

eredmények 

Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

 <fejlesztési elem száma, neve>     

<feladat, tevékenység 

megnevezése, amely a 

fejlesztési elem 

megvalósításához szükséges> 

<felelős 

szervezet 

megjelölése> 

 <feladat, 

tevékenység 

végrehajtási 

határideje> 

<a jelentési időszak 

eredményeinek 

bemutatása> 

<fejlesztési elem 

megvalósításához 

szükséges, következő 

időszakban 

végrehajtandó 

tevékenységek> 

<megjegyzések, 

nyitott kérdések, 

döntési pontok> 

1. ábra: A monitoring riportban a fejlesztési elemekre vonatkozó megállapítások 

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 

Projekt monitoring jelentés Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai fejezetpontjában azok a fejlesztési elemek végrehajtásához 

kapcsolódó tevékenységek kerülnek feltüntetésre, amelyek a következő jelentési időszakban megvalósulnak, megjelölve, hogy a Hivatal részéről 

milyen jellegű és mértékű közreműködés szükséges. A feladatok itt is fejlesztési elemenként csoportosítva szerepelnek (lásd fentebb), az előző 

fejezetpontban bemutatott struktúrában. 

Azonosított kockázatok 

Projekt monitoring jelentés Azonosított kockázatok fejezetpontjában a jelentési időszakban a futó fejlesztési elemek esetében azonosított 

kockázatok kerülnek bemutatásra, amelyekre a Hivatal és a Tanácsadó közösen fogalmaz meg kockázatkezelési akciókat. 



 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

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

Módszertani leírás a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról 

 

 13/13 

 

Változások 

Amennyiben a projekt indulásakor meghatározott feltételekhez képest változás következik be (például projekt terjedelem, szerződéses változás, 

stb.), akkor a Változások fejezetpontban feltüntetésre kerül. 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.02.01-2014.02.28. 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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Fejlesztési elemek átfogó státusza 

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 

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. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése 

Időszak: 2014.02.01.-02.28. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt 
áttekintése 

2014.02.28. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok 
megküldése 

Érd MJV 
Önkormány
zata 
 

2014.02.10. A bekért dokumentumokat 
megküldték. 

- - 

Interjúidőpontok egyeztetése Érd MJV  
Önkormány
zata 
 

2014.02.14. 
 

Interjúidőpont egyeztetése 
megtörtént. 

-  
- 

Emlékeztetők megírása az 
interjúkról 

Tanácsadó 2014.02.25. Emlékeztetők elkészültek. -  
- 

A tanulmány és az akcióterv 
elkészítése 

Tanácsadó 2014.02.28. A korábbi ÁROP-1.A.5. projekt 
eredménytermékeinek 
felülvizsgálata megtörtént. Az 
eredménytermékeket két 
tanulmányban részletesen 
elemezte a Tanácsadó, értékelést 
bemutattuk. Az Akcióterv 
dokumentumban akcióprogramok 
kerültek megfogalmazásra a 
jelenlegi problémák 
megoldásának érdekében. 

- A fejlesztési elem 
megvalósítása 
megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

Időszak: 2014.02.01.-02.28. 
. 

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  1. 2014.03.31 
2. 2014.09.30 

Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A kutatási koncepció és kérdőív 
elkészítése. 

Tanácsadó  -  A kutatási koncepció és kérdőív 
elkészült, validálásra került. 

A kérdőív összeállítása, 
validáltatása, 
interjúidőpontok és 
interjúalanyok 
egyeztetése, a kérdőív 
kitöltetése a lakossággal. 

- 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 1/2 

Időszak: 2014.02.01.-02.28. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

3. Az önkormányzati működés 
költségvetési szempontú 
vizsgálata 

- 2014.04.30 
 

Tekintettel az áprilisi határidőre 
az adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 

2. Önkormányzati infrastruktúra 
és kapcsolatok felülvizsgálata 
 

 - 2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 

4. Feladat-ellátási és 
finanszírozási gyakorlat 
felmérése 
 

 -  2014.06.30 Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 2/2 

Időszak: 2014.02.01.-02.28. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

6. Szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata 
 
 

 -  2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 

7. Közös értékelési keretrendszer 
(CAF) 
 

 -  2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 

8. Munkakörök és 
kapacitáskihasználtság vizsgálata 

 -  2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális. 
 

 - 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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 elkészítési 
határidejének csúszását 
veszélyezteti. 

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

AAM/Érd MJV 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.03.01-2014.03.31. 



2 

Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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Fejlesztési elemek átfogó státusza 

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 

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. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása  
5. Lakossági elégedettségi felmérés 

 
 

Időszak: 2014.03.01.-03.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő 

időszak 
feladatai 

Megjegyzés 

5. Lakossági elégedettségi felmérés 1. 2014.03.31 
2. 2014.09.30 

Az első feladatrésszel 
kapcsolatban 
beavatkozásra nincs 
szükség. 

A lakossági felmérés végrehajtása Tanácsadó 2014.03.21. A kérdőívet a lakosság reprezentatív 
mintája kitöltötte, a felmérés 
megtörtént. 

- - 

A felmérés eredményeinek 
feldolgozása, a tanulmány, 
elkészítése 

Tanácsadó 2014.03.31. Érd MJV Önkormányzat lakossági 
elégedettségi felmérés első része 
megtörtént, a kérdőívek 
eredményeit feldolgoztuk, a 
felmérés eredményeit és adatait az 
elkészült tanulmány tartalmazza. 

- Az első feladatrész 
megvalósítása megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség.  Tekintettel a 2. 
feladatrész szeptemberi 
határidejére az 
előkészületeket még 
kezdtük meg. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása  
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése 

 
 

Időszak: 2014.03.01.-03.31. 
. 

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. 

- 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 1/2 

Időszak: 2014.03.01.-03.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

3. Az önkormányzati működés 
költségvetési szempontú 
vizsgálata 

Tanácsadó 2014.04.30 
 

Tekintettel a közeli határidőre a 
szükséges adatok, dokumentumok 
listájának összeállítása 
folyamatban van. 

Az interjúidőpontok, 
interjúalanyok 
egyeztetése, az 
összeállított adat és 
dokumentum lista 
kiküldése az ügyfélnek. 

 - 

2. Önkormányzati infrastruktúra 
és kapcsolatok felülvizsgálata 
 

 - 2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 

4. Feladat-ellátási és 
finanszírozási gyakorlat 
felmérése 
 

 -  2014.06.30 Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 2/2 

Időszak: 2014.03.01.-03.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

6. Szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata 
 
 

 -  2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 

7. Közös értékelési keretrendszer 
(CAF) 
 

 -  2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális.  - 

8. Munkakörök és 
kapacitáskihasználtság vizsgálata 

 -  2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

Nem aktuális. 
 

 - 

5. Lakossági elégedettségi 
felmérés  

- 2. 2014.09.30 A 2. feladatrész szeptember végi 
határidejére az érdemi fejlesztési 
tevékenységet még nem kezdtük 
meg. 

Nem aktuális.  - 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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Azonosított kockázatok 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

3. Az önkormányzati 
működés költségvetési 
szempontú vizsgálata 

A költségvetés 
elemzéshez szükséges 
dokumentumok, 
adatok késői 
megküldése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermék 
leadási határidejének csúszása. 

 - A leadandó termék 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek 

AAM/Érd MJV 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.04.01-2014.04.30. 



2 

Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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 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 



4 

 
Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata 
 

Időszak: 2014.04.01.-04.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

3. Az önkormányzati működés költségvetési 
szempontú vizsgálata 

2014.04.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok, 
adatok megküldése 

Érd MJV 
Önkormány
zata 

2014.04.10. A bekért dokumentumokat 
megküldték. 

- - 

Interjúidőpontok egyeztetése Érd MJV  
Önkormány
zata 

2014.04.14. Interjúidőpont egyeztetése 
megtörtént. 

-  
- 

Emlékeztetők megírása az 
interjúkról 

Tanácsadó 2014.04.21. Emlékeztetők elkészültek. -  
- 

A tanulmány és az akcióterv 
elkészítése 

Tanácsadó 2014.04.21. Érd MJV Önkormányzatának 
költségcsökkentési és potenciális 
bevétel növelési területeinek 
megfogalmazásához, javaslatok 
kidolgozásához a mélyinterjúk 
megtörténtek, a szükséges 
dokumentumokat bekértük, a 
tanulmány és az akcióterv 
elkészült. 

- A fejlesztési elem 
megvalósítása 
megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése 
 

Időszak: 2014.04.01.-04.30. 
. 

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. 

- 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 1/2 

Időszak: 2014.04.01.-04.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

2. Önkormányzati infrastruktúra 
és kapcsolatok felülvizsgálata 
 

 Tanácsadó 2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

A dokumentum lista kiküldése az 
ügyfélnek, a leszállítandó 
tanulmányok struktúrájának 
előkészítése, az interjúk 
lefolytatása, emlékeztetők 
megírása, kiküldése, valamint a 
tanulmányok elkészítése. 

 - 

4. Feladat-ellátási és 
finanszírozási gyakorlat 
felmérése 
 

 Tanácsadó 2014.06.30 Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

A dokumentum lista kiküldése az 
ügyfélnek, a leszállítandó 
tanulmány struktúrájának 
előkészítése, az interjúk 
lefolytatása, emlékeztetők 
megírása, kiküldése, valamint a 
tanulmányok elkészítése. 

 - 

6. Szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata 
 

 Tanácsadó 2014.06.30 Tekintettel a júniusi határidőre az 
adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

A dokumentum lista kiküldése az 
ügyfélnek, a leszállítandó 
tanulmány struktúrájának 
előkészítése, az fejlesztési 
műhelymunkák lefolytatása, 
emlékeztetők megírása, 
kiküldése, valamint a 
tanulmányok elkészítése. 

 - 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 2/2 

Időszak: 2014.04.01.-04.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

7. Közös értékelési keretrendszer 
(CAF) 

 Tanácsadó 2014.06.30 Tekintettel a júniusi határidőre 
az adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

A dokumentum lista kiküldése az 
ügyfélnek, a leszállítandó 
eredménytermékek 
struktúrájának előkészítése, az 
interjúk lefolytatása, 
emlékeztetők megírása, 
kiküldése, valamint a fejlesztési 
elem keretében leszállítandó 
termékek elkészítése. 

 - 

8. Munkakörök és 
kapacitáskihasználtság vizsgálata 

 Tanácsadó 2014.06.30 
 

Tekintettel a júniusi határidőre 
az adott fejlesztési elemhez 
kapcsolódóan az érdemi 
fejlesztési tevékenységek nem 
kezdődtek meg. 

A dokumentum lista kiküldése az 
ügyfélnek, a leszállítandó 
tanulmányok struktúrájának 
előkészítése, az interjúk 
lefolytatása, emlékeztetők 
megírása, kiküldése, valamint a 
fejlesztési elem keretében 
leszállítandó termékek 
elkészítése. 

 - 

5. Lakossági elégedettségi 
felmérés  

- 2. 2014.09.30 A 2. feladatrész szeptember 
végi határidejére az érdemi 
fejlesztési tevékenységet még 
nem kezdtük meg. 

Nem aktuális.  - 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   
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Fejlesztési elemek státusza 
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Azonosított kockázatok 1/3 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

2. Önkormányzati 
infrastruktúra és kapcsolatok 
felülvizsgálata 

A nem megfelelő 
adatok átadása. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermékek 
leadási határidejének csúszása. 

 - A leadandó termékek 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket. 

AAM/Érd MJV 

4. Feladat-ellátási és 
finanszírozási gyakorlat 
felmérése 

A nem megfelelő 
adatok átadása, 
valamint az adatok 
megküldésének 
csúszása. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermék 
leadási határidejének csúszása. 

- A leadandó termék 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket. 

AAM/Érd MJV 
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Azonosított kockázatok 2/3 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

6. Szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata 

A műhelymunkák 
időpontjainak 
egyeztetése késve 
történik meg.  
A résztvevők alacsony 
száma, nem releváns 
résztvevői kör. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, 
műhelymunkák, 
interjúk 
megszervezése. 

A projekt eredménytermék 
leadási határidejének csúszása. 
A műhelymunka eredményeit 
torzíthatja az alacsony létszám 
vagy a nem releváns résztvevői 
kör. 

 - A leadandó termék 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján. 
 - Több lehetséges időpont 
megadása a műhelymunkák 
lebonyolítására. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket. 

AAM/Érd MJV 
 

7. Közös értékelési 
keretrendszer (CAF) 

A nem megfelelő 
adatok átadása, 
valamint az adatok 
megküldésének 
csúszása. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermékek 
leadási határidejének csúszása. 

- A leadandó 
eredménytermékek 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján. 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM és az Önkormányzat 
részéről egyaránt figyelembe 
véve az egyeztetett 
projektütemezési határidőket. 

AAM/Érd MJV 
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Azonosított kockázatok 3/3 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

8. Munkakörök és 
kapacitáskihasználtság 
vizsgálata 

A nem megfelelő 
adatok átadása, azok 
megküldésének késői 
megküldése. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermékek 
leadási határidejének csúszása. 

 - A leadandó termékek 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket. 

AAM/Érd MJV 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.05.01-2014.05.31. 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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 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 1/3 

Időszak: 2014.05.01.-05.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

2. Önkormányzati infrastruktúra és 
kapcsolatok felülvizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok 
listájának összeállítása, 
interjúidőpontok és 
interjúalanyok egyeztetése 

Tanácsadó 
 

 -  A leszállítandó 
eredménytermékekhez szükséges 
dokumentumok listáját 
összeállítottuk, az ügyféllel együtt 
kijelöltük a lehetséges 
interjúidőpontokat, az 
interjúalanyokat az ügyfél jelöli ki. 

A dokumentum lista 
kiküldése az ügyfélnek, a 
leszállítandó tanulmányok 
struktúrájának 
előkészítése, az interjúk 
lefolytatása, emlékeztetők 
megírása, kiküldése, 
valamint a tanulmányok 
elkészítése. 

- 

4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat 
felmérése 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok, az 
elemzéshez szükséges adatok 
listájának összeállítása, 
egyeztetések időpontjának 
megbeszélése 

Tanácsadó  -  A leszállítandó 
eredménytermékhez szükséges 
dokumentumok és adatok listáját 
összeállítottuk, az ügyféllel együtt 
kijelöltük a lehetséges 
időpontokat az egyeztetésekre. 

A dokumentum lista 
kiküldése, az adatok 
bekérése, a leszállítandó 
tanulmány struktúrájának 
előkészítése, az 
egyeztetések lefolytatása, 
a tanulmány elkészítése. 

 - 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 2/3 

Időszak: 2014.05.01.-05.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

6. Szakmai és támogató folyamatok 
felülvizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok 
listájának összeállítása, a 
műhelymunkák időpontjai és 
résztvevők egyeztetése, kijelölése 

Tanácsadó  -  A leszállítandó 
eredménytermékhez szükséges 
dokumentumok listáját 
összeállítottuk, az ügyféllel együtt 
kijelöltük a lehetséges 
időpontokat a műhelymunkákra, a 
résztvevőket az ügyfél jelöli ki. 

A dokumentum lista 
kiküldése az ügyfélnek, a 
leszállítandó tanulmány 
struktúrájának 
előkészítése, a 
műhelymunkák 
megtartása, 
műhelymunkák 
eredményeinek 
feldolgozása, 
validáltatása,  valamint a 
tanulmány elkészítése. 

 - 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 2/3 

Időszak: 2014.05.01.-05.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

7. Közös értékelési rendszer 
bevezetése (CAF) 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok 
listájának összeállítása, 
interjúidőpontok és 
interjúalanyok egyeztetése 

Tanácsadó  -  A leszállítandó 
eredménytermékekhez (működési 
szabályzat, önértékelési jelentés, 
tapasztalatok , szakmai 
beszámoló) a szükséges 
dokumentumok listáját 
összeállítottuk, az ügyféllel együtt 
kijelöltük a lehetséges 
interjúidőpontokat, az 
interjúalanyokat az ügyfél jelöli ki. 

A dokumentum lista 
kiküldése az ügyfélnek, a 
leszállítandó 
eredménytermékek 
struktúrájának 
előkészítése, az interjúk 
lefolytatása, emlékeztetők 
megírása, kiküldése, az 
oktatások megtartása, 
valamint a fejlesztési elem 
keretében leszállítandó 
termékek 
eredménytermékek 
(működési szabályzat, 
önértékelési jelentés, 
tapasztalatok , szakmai 
beszámoló) elkészítése. 

 - 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 3/3 

Időszak: 2014.05.01.-05.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság 
vizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok 
listájának összeállítása, 
interjúidőpontok és 
interjúalanyok egyeztetése 

Tanácsadó  -  A leszállítandó 
eredménytermékekhez szükséges 
dokumentumok listáját 
összeállítottuk, az ügyféllel együtt 
kijelöltük a lehetséges 
interjúidőpontokat, az 
interjúalanyokat az ügyfél jelöli ki. 

A dokumentum lista 
kiküldése az ügyfélnek, a 
leszállítandó tanulmányok 
struktúrájának 
előkészítése, az interjúk 
lefolytatása, emlékeztetők 
megírása, kiküldése, 
valamint a tanulmányok 
elkészítése. 

 - 

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. 

- 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 

Időszak: 2014.05.01.-05.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

5. Lakossági elégedettségi 
felmérés 

- 2. 2014.09.30 A 2. feladatrész szeptember végi 
határidejére az érdemi fejlesztési 
tevékenységet még nem kezdtük 
meg. 

Nem aktuális. 
 

 - 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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Azonosított kockázatok 1/3 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

2. Önkormányzati 
infrastruktúra és kapcsolatok 
felülvizsgálata 

A nem megfelelő 
adatok átadása. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermékek 
leadási határidejének csúszása. 

 - A leadandó termékek 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket . 

AAM/Érd MJV 

4. Feladat-ellátási és 
finanszírozási gyakorlat 
felmérése 

A nem megfelelő 
adatok átadása, 
valamint az adatok 
megküldésének 
csúszása. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermék 
leadási határidejének csúszása. 

- A leadandó termék 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket . 

AAM/Érd MJV 
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Azonosított kockázatok 2/3 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

6. Szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata 

A műhelymunkák 
időpontjainak 
egyeztetése késve 
történik meg.  
A résztvevők alacsony 
száma, nem releváns 
résztvevői kör. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, 
műhelymunkák, 
interjúk 
megszervezése. 

A projekt eredménytermék 
leadási határidejének csúszása. 
A műhelymunka eredményeit 
torzíthatja az alacsony létszám 
vagy a nem releváns résztvevői 
kör. 
 

 - A leadandó termék 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján. 
 - Több lehetséges időpont 
megadása a műhelymunkák 
lebonyolítására. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket. 
 

AAM/Érd MJV 
 

7. Közös értékelési rendszer 
bevezetése (CAF) 

A nem megfelelő 
adatok átadása, 
valamint az adatok 
megküldésének 
csúszása. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermékek 
leadási határidejének csúszása. 

- A leadandó termékek 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket . 

AAM/Érd MJV 
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Azonosított kockázatok 3/3 

Fejlesztési elem 
Kockázat/nyitott 

kérdés megnevezése 
Bekövetkezés hatása  

Kockázatkezelési 
akció/nyitott kérdés kezelés 

leírása  
Felelős  

8. Munkakörök és 
kapacitáskihasználtság 
vizsgálata 

A nem megfelelő 
adatok átadása, azok 
megküldésének késői 
megküldése. 
A nyári 
szabadságolások  miatt 
az önkormányzati 
munkatársak nehéz 
elérhetősége, interjúk 
megszervezése. 

A minőségi elemzés érdekében a 
megfelelő adatok körének 
egyeztetése csúszást okozhat az 
elemzés elkészítésében. 
A projekt eredménytermékek 
leadási határidejének csúszása. 

 - A leadandó termékek 
előkészítése a már meglévő 
inputok alapján 
 - A részadatok folyamatos 
átadása  az AAM-nek, azok 
átnézése, vizsgálata. 
 - Megfelelő erőforrás tervezés 
az AAM részéről és az 
Önkormányzat részéről 
egyaránt figyelembe véve az 
egyeztetett projektütemezési 
határidőket . 

AAM/Érd MJV 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.06.01-2014.06.30. 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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Fejlesztési elemek átfogó státusza 

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 

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 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 
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata 

 
 

Időszak: 2014.06.01.-06.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

2. Önkormányzati infrastruktúra és 
kapcsolatok felülvizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok 
megküldése 

Érd MJV 
Önkormány
zata 
 

2014.06.10. A bekért dokumentumokat 
megküldték. 

- - 

Interjúidőpontok egyeztetése Érd MJV  
Önkormány
zata 
 

2014.06.13. 
 

Interjúidőpont egyeztetése 
megtörtént. 

-  
- 

Emlékeztetők megírása az 
interjúkról 

Tanácsadó 2014.06.23. Emlékeztetők elkészültek. -  
- 

A tanulmányok és az akcióterv 
elkészítése 

Tanácsadó 2014.06.30. Érd MJV Önkormányzatának 
költségcsökkentési és potenciális 
bevétel növelési területeinek 
megfogalmazásához, javaslatok 
kidolgozásához a mélyinterjúk 
megtörténtek, a szükséges 
dokumentumokat bekértük, a 
tanulmányok elkészültek. 

-  A fejlesztési elem 
megvalósítása 
megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése 
 
 

Időszak: 2014.06.01.-06.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat 
felmérése 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok, 
adatok megküldése 

Érd MJV 
Önkormány
zata 
 

2014.06.10. A bekért dokumentumokat, 
adatokat megküldték. 

- - 

Meghatározni a lehetséges 
időpontokat az egyeztetésekre 

Érd MJV  
Önkormány
zata 
 

2014.06.13. 
 

Időpont egyeztetése megtörtént. -  
- 

A tanulmány elkészítése Tanácsadó 2014.06.30. Érd MJV Önkormányzatának 
feladat-ellátási és finanszírozási 
gyakorlatának felméréséhez a 
mélyinterjúk megtörténtek, a 
szükséges dokumentumokat 
bekértük, a tanulmány elkészült. 

- A fejlesztési elem 
megvalósítása 
megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata 
 
 

Időszak: 2014.06.01.-06.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

6. Szakmai és támogató folyamatok 
felülvizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok 
megküldése 

Érd MJV 
Önkormány
zata 
 

2014.06.10. A bekért dokumentumokat 
megküldték. 

- - 

Interjúidőpontok, közös fejlesztési 
munka lehetséges időpontjainak 
egyeztetése 

Érd MJV  
Önkormány
zata 
 

2014.06.16. 
 

Interjúidőpontok egyeztetése 
megtörtént. 

-  
- 

Emlékeztetők megírása az 
interjúkról 

Tanácsadó 2014.06.20. Emlékeztetőket megküldték. -  
- 

A három fejlesztendő 
folyamathoz/területhez 
kapcsolódó közös fejlesztési 
munkák megtartása 

Tanácsadó 2014.06.16. 
2014.06.19. 

A közös fejlesztési munkák 
megtörténtek. 

- - 

A tanulmány és az akcióterv 
elkészítése 

Tanácsadó 2014.06.30. Érd MJV Önkormányzatának 
folyamatainak felülvizsgálatához  
és optimalizációjához a 
műhelymunkák megtörténtek,  a 
műhelymunka eredményeit 
összegző tanulmány  elkészült. 

- A fejlesztési elem 
megvalósítása 
megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) 
 

Időszak: 2014.06.01.-06.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) 2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok, 
adatok megküldése 

Érd MJV 
Önkormány
zata 

2014.06.10. A bekért dokumentumokat, 
adatokat megküldték. 

- - 

Meghatározni a lehetséges 
időpontokat az egyeztetésekre 

Érd MJV  
Önkormány
zata 

2014.06.13. Időpont egyeztetése megtörtént. -  
- 

A CAF-hoz kapcsolódó oktatások 
megtartása 

Tanácsadó 2014.06.02. 
2014.06.23. 
2014.06.25. 

Az oktatásokat megtartotta a 
tanácsadó. 

 -  - 

Az eredménytermékek (működési 
szabályzat, önértékelési jelentés, 
tapasztalatok , szakmai 
beszámoló) elkészítése, oktatás 
megtartása 

Tanácsadó 2014.06.30. Érd MJV Önkormányzatának 
értékelési rendszerének 
felméréséhez a mélyinterjúk 
megtörténtek, a szükséges 
dokumentumokat bekértük, az 
eredménytermékek (működési 
szabályzat, önértékelési jelentés, 
tapasztalatok , szakmai 
beszámoló) elkészültek, az 
oktatást a tanácsadó megtartotta. 

- A fejlesztési elem 
megvalósítása 
megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség. 
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata 
 

Időszak: 2014.06.01.-06.30. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság 
vizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A szükséges dokumentumok, 
adatok megküldése 

Érd MJV 
Önkormány
zata 

2014.06.10. A bekért dokumentumokat, 
adatokat megküldték. 

- - 

Interjúidőpontok lehetséges 
időpontjainak egyeztetése 

Érd MJV  
Önkormány
zata 

2014.06.13. Időpont egyeztetése megtörtént. -  
- 

A tanulmányok  elkészítése Tanácsadó 2014.06.30. Érd MJV Önkormányzatának 
feladat-ellátási és finanszírozási 
gyakorlatának felméréséhez a 
mélyinterjúk megtörténtek, a 
szükséges dokumentumokat 
bekértük, a tanulmányok  
elkészültek. 

- A fejlesztési elem 
megvalósítása 
megtörtént, 
beavatkozásra nincs 
szükség. 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 

Időszak: 2014.06.01.-06.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

5. Lakossági elégedettségi 
felmérés 

Tanácsadó 2014.09.30 A 2. feladatrészhez kapcsolódóan 
az érdemi fejlesztési 
tevékenységek még nem 
kezdődtek el. 

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

 - 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.07.01-2014.07.31. 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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 



4 

 
Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

 
 

Időszak: 2014.07.01.-07.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

2. Önkormányzati infrastruktúra és 
kapcsolatok felülvizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A leszállított 
eredménytermékekben az 
ügyféltől érkezett észrevételek 
átvezetése  

Tanácsadó  -  A leszállított 
eredménytermékekben a 
véleményezési észrevételeket 
átvezettük. 

A véglegesített 
dokumentumok kiküldése 
az ügyfélnek. 

- 

4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat 
felmérése 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A leszállított tanulmányban az 
ügyféltől érkezett észrevételek 
átvezetése  

Tanácsadó  -  A leszállított tanulmányban a 
véleményezési észrevételeket 
átvezettük. 

A véglegesített 
dokumentum kiküldése az 
ügyfélnek. 

- 

6. Szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata 

2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A leszállított tanulmányban az 
ügyféltől érkezett észrevételek 
átvezetése  

Tanácsadó  -  A leszállított tanulmányban a 
véleményezési észrevételeket 
átvezettük. 

A véglegesített 
dokumentum kiküldése az 
ügyfélnek. 

- 



5 

 
Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

 
 

Időszak: 2014.07.01.-07.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) 2014.06.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A leszállított 
eredménytermékekben az 
ügyféltől érkezett észrevételek 
átvezetése  

Tanácsadó  -  A leszállított 
eredménytermékekben a 
véleményezési észrevételeket 
átvezettük. 

A véglegesített 
dokumentumok kiküldése 
az ügyfélnek. 

- 

8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság 
vizsgálata 

2014.06.30. 

A leszállított 
eredménytermékekben az 
ügyféltől érkezett észrevételek 
átvezetése  

Tanácsadó  -  A leszállított 
eredménytermékekben a 
véleményezési észrevételeket 
átvezettük. 

A véglegesített 
dokumentumok kiküldése 
az ügyfélnek. 

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. 

- 
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Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 

Időszak: 2014.07.01.-07.31. 
. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 

5. Lakossági elégedettségi 
felmérés 

Tanácsadó 2. 2014.09.30 Tekintettel a szeptember végi 
határidőre a 2. feladatrészhez 
kapcsolódóan az érdemi fejlesztési 
tevékenységek még nem kezdődtek el. 

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

 - 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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 



1 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.08.01-2014.08.31. 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 
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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 



1 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati 

szervezetfejlesztés projektje 
 
 
 Átfogó projekt előrehaladási jelentés 

Időszak: 2014.09.01-2014.09.30. 
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 

A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
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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 

5. Lakossági elégedettségi felmérés 
 
 

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

5. Lakossági elégedettségi felmérés  2014.09.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A lakossági felmérés végrehajtása Tanácsadó 2014.09.18. A kérdőívet a lakosság 
reprezentatív mintája kitöltötte, a 
felmérés megtörtént. 

 -   -  

A felmérés eredményeinek 
feldolgozása, a tanulmány, 
elkészítése 

Tanácsadó 2014.09.30. Érd MJV Önkormányzat lakossági 
elégedettségi felmérés második 
része megtörtént, a kérdőívek 
eredményeit összegeztük, a 
felmérés eredményeit és adatait 
az elkészült tanulmány 
tartalmazza. 

 -   -  
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Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 

9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése 
 
 

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 
Következő időszak 

feladatai 
Megjegyzés 

9. Hatékonyságnövelő intézkedések 
megvalósításának nyomon-követése 

2014.09.30. Beavatkozásra nincs 
szükség. 

A monitoring riport elkészítése Tanácsadó 2014.09.30. Érd MJV Önkormányzat 
szervezetfejlesztési projekt 
feladatainak nyomon-követése 
megtörtént, a monitoring riportok 
havi szinten elkészültek, az utolsó 
időszakra vonatkozó, szeptemberi 
riportot az ügyfélnek átadtuk. 

 -   -  
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Tartalomjegyzék 

Fejlesztési elemek átfogó státusza 

Azonosított kockázatok      

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása   

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai   

Fejlesztési elemek státusza 

A sárgával jelzett Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai, valamint az Azonosított kockázatok című fejezetek 
okafogyottá váltak az Átfogó projekt előrehaladási jelentésben, ugyanis a projekt lezárult, a fejlesztési elemekhez 
tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elemek státusza lezárult. 

A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
1. fejlesztési elem - Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése 

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

1. Javaslat A kiskincstári rendszer mindennapi működésének vizsgálata, rugalmasabb, életszerűbb keretfinanszírozási működési mechanizmus kidolgozása és bevezetése, amely az Önkormányzat, a Hivatal 
és az Intézmények gazdálkodását egyaránt támogatja egységes elvek, eljárásrendek mentén. 

2. Javaslat Az Intézményi Gondnokság egy pénzügyi ellátó központ, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények pénzügyeit intézi. Ide tartoznak az óvodák, a könyvtár, a Magyar Földrajzi 
Múzeum és január 1-től a Szepes Gyula Művelődési Központ. Itt egy egységes intézményfinanszírozási rendszert lenne szükséges kialakítani, amely figyelembe veszi az intézményi sajtosságokat. 

3. Javaslat Új intézményi gazdálkodási rendszer bevezetésének előkészítése, részletes ütemezés elkészítése, feladatok meghatározása felelősök és határidő hozzárendelésével. Informatikai feladatok 
előkészítése, külön tekintettel a migrációra, adattisztításra, tesztelésre. Felhasználók oktatása, felhasználói kézikönyvek elkészítése, folyamatos kommunikáció biztosítása az érintettek időben 
történő bevonásával. 

4. Javaslat Új VIR rendszer bevezetés lehetőségének vizsgálata, szükséges forrás lehetőség azonosítása.  
5. Javaslat A városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokra egyértelmű feladat, hatáskör lehatárolás felülvizsgálata. 

A párhuzamos munkavégzés, feladatok, folyamatok, hatáskörök, költségvetés felhasználás és HR kapacitás azonosítása és a párhuzamosságok megszüntetése, működés racionalizálása. 
Területhez kapcsolódó intézményirányítási modell kidolgozása. 

6. Javaslat A városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokra egyértelmű feladat, hatáskör lehatárolást követően kapcsolódó Önkormányzat oldali humán erőforrás kapacitás vizsgálat, 
munkaköri elemzés. 

7. Javaslat Az adóbevételek esetében a végrehajtási eljárások eredményességének növelése szükséges. Behajtási eljárásrend vizsgálata, fejlesztési területek azonosítása, hatékonyságnövelési intézkedések 
kidolgozása és bevezetése folyamatos utókövetés mellett. 

8. Javaslat Vagyongazdálkodás – vagyonhasznosítás területen az Önkormányzat vagyonának felmérése; és bérleti díj formájában és értékesítésen keresztül bevételi forráshoz jutni.  

9. Javaslat Pályázati lehetőségeknél stratégia kidolgozása az Önkormányzat részéről, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek lehetőségeit érdemes kihasználni. Fontos az önrész szükséglet minimalizálás 
kritériumát szem előtt tartani. 

10. Javaslat Közétkeztetés nyomon követési mechanizmus és eljárásrend kidolgozása, támogató szoftver bevezetés lehetőségének vizsgálata. 
11. Javaslat A szociális intézményeknél, óvodáknál feladatfinanszírozás alapú költségvetés tervezés bevezetése. Feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása a szociális intézmények és óvodák 

esetében.  
12. Javaslat A Művelődési Ház kihasználtságának felülvizsgálata, bevétel növelési lehetőségek azonosítása, pl.: lakosság összetételének megfelelő programok szervezése. 

13. Javaslat Olyan pályázati nyilvántartó, pályázati monitoring rendszer kialakításának megvizsgálása javasolt, amely a pályázatok szakmai megvalósítását ütemezés szempontjából képes a tervezésben és 
nyomon követésben támogatni.  

14. Javaslat Olyan pályázati nyilvántartó, pályázati monitoring rendszer kialakításának megvizsgálása javasolt, amely a pályázatok pénzügyi a tervezésben és nyomon követésben képes támogatást 
biztosítani. 

15. Javaslat Olyan pályázati nyilvántartó, pályázati monitoring rendszer kialakításának megvizsgálása javasolt, amely képes a pályázathoz kapcsolódó dokumentummenedzsment feladatok ellátásra, nagy 
mennyiségű dokumentumok kezelésére. 

16. Javaslat Iratkezelési alapelvek, folyamatok és eljárásrend felülvizsgálata, szükséges esetén azok racionalizálása. 
17. Javaslat A papír alapú ügyek, dokumentumok csökkentése, elektronikus iratok számának növelése. / A papír alapú ügyek elektronizálása.  
18. Javaslat Az elektronikus ügyintézés elfogadottság mértékének növelése a lakosság körében. 
19. Javaslat Zöld közbeszerzési szempontok felülvizsgálata, kapcsolódó stratégia készítése. Az új elvek és stratégia mentén a mindennap használt informatikai berendezések vizsgálása, a berendezések 

esetleges modernizálása, fejlesztése a hosszú távú megtérülés érdekében.  

20. Javaslat A civil szervezetekkel és a vállalkozói szférával való együttműködési pontok azonosítása, eszközök kidolgozása, pl.: fórumok, lakossági tájékoztatás, civil hírlevelek, vállalkozások számára 
támogatási lehetőségek. 
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
2. fejlesztési elem - Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata 

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

Javaslatok 

• Javasolt a feladatportfolió rendszeres időszakonként történő felülvizsgálata – különösen az önként vállalt feladatok 
ellátása tekintetében – annak érdekében, hogy az mindenkor összhangban legyen az Önkormányzat stratégiai 
céljaival és a lakosság elvárásaival, igényeivel 

• Javasolt megvizsgálni, hogy a delegált feladatokat ellátó gazdasági társaságok feladatai közül melyek 
minősülhetnének közszolgáltatásnak 

• Nem javasolt a kiszervezett feladatok körének bővítése, sem a jelenleg a hivatalon belül ellátott feladatok jellege, 
sem a kiszervezett feladatellátás többletköltségei miatt 

• Javasolt a feladatellátás költségeinek folyamatos monitorozása, idősoros és keresztmetszeti (benchmark alapú) 
elemzések elvégzése annak érdekében, hogy a feladatellátás költséghatékonysága mindenkor megítélhető és 
biztosítható legyen 

• Javasolt a közvilágítási rendszerhez kapcsolódó hatékonyság-növelő fejlesztések lehetőségét folyamatosan keresni, 
amely biztosíthatja az egyik legjelentősebb költségtényező kapcsán megtakarítások realizálását 

• Az önkormányzati intézményeknél felmerülő közüzemi költségek kapcsán azonosított jelentős eltérések kapcsán 
javasolt a költségek szóródását okozó tényezők, gyökér-okok azonosítása 

• Az előző pontban javasolt vizsgálat részeként, ahhoz kapcsolódóan javasolt a közüzemi fogyasztás naturáliában 
történő monitorozása az adatok jobb összevethetősége érdekében 

• A közüzemi költségek és fogyasztás eltérései kapcsán azonosított gyökér-okok kiküszöbölési lehetőségeinek 
vizsgálata, akciók azonosítása és priorizálása a szükséges beavatkozások forrásigényének és a megtakarítási 
potenciáljának összevetésével. 
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
3. fejlesztési elem - Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata 

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
4. fejlesztési elem - Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése 

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

Fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségek az óvodákkal kapcsolatban: 

• Kapacitásoptimalizálás: Jelenleg az óvónői és a férőhely kapacitás rendelkezésre áll, de az óvónők leterheltsége és az intézmények 
kihasználtság területi egyenlőtlenségeket mutat.  

• Dologi kiadások kiegyenlítése: Kedvező a dologi kiadások aránya, és azon belül a rezsi kiadások is fajlagosan alacsonyak, ugyanakkor nagy 
egyenlőtlenségek vannak az egyes tagóvodák között.  

Fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségek a bölcsődékkel kapcsolatban: 

• Kapacitásoptimalizálás: Érden a bölcsődei szolgáltatások aktivitása némiképp elmarad más települések ellátási kapacitásától, ugyanakkor 
mivel a jelenlegi infrastruktúra (személyi és tárgyi) kellően kihasznált, a bővítéshez új épület, csoporthelyiség, illetve szakdolgozói 
létszámbővítés szükséges.  

Fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségek a házi segítségnyújtással és az idősek otthonával kapcsolatban: 

• Házi segítségnyújtás: A HSNY működési hatékonysága települési összehasonlításban és a törvényi hatékonyságelvárások tükrében is 
kedvezőtlennek tűnik. Egyértelműen látszik, hogy Érden a rendeletben előírt 9 ellátott / szociális gondozó átlagtól jelentősen több gondozót 
foglalkoztatnak, miközben a fajlagos dologi kiadások is magasak, vélhetően az alacsony kihasználtság miatt.  

• Idősek otthona: A fajlagos dologi kiadások magasak, amit az infrastruktúra elavult és rossz műszaki állapota indokol.  

Fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségek a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban:  

• A fajlagos dologi kiadások Érden a legmagasabbak, ezért javasolt lenne a kiadás szerkezetének és összegeinek további részletes vizsgálata.  

Fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségek a családsegítő szolgáltattal kapcsolatban: 

• Az átvilágítás során fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségeket nem találtunk.  

Fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségek a közművelődéssel kapcsolatban:  

• A művelődési ház felsőszintű átvilágítás során fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségeket nem találtunk. A múzeum kihasználtsága és 
látogatottsága viszont ezzel szemben nem megfelelő, fajlagos finanszírozása mind személyi, mind dologi oldalról rendkívül magas, miközben 
központi állami támogatásban nem részesül. Az érdi könyvtár helyzetképe alapvetően kiegyensúlyozott, kiadási szerkezetében a dologi 
kiadások csökkentési lehetőségeinek vizsgálata javasolt.  

Fejlesztési, hatékonyságnövelési lehetőségek a közétkeztetéssel kapcsolatban: 

• Szociális konyha: A szociális konyha létszámkerete a jogszabályi előírásoknak megfelel.  
• Egyéb étkeztetés: Tekintettel arra, hogy a közétkeztetés kiszervezett és külsős vállalkozó végzi hosszú távú szerződés alapján, ezért további 

hatékonyságnövelésre az önkormányzat oldaláról nincs mód. Szükség lenne ugyanakkor az étkeztetési adatok, adagszámok, rendelések és 
elszámolások pontosságának növelésére, amely problémakört az ÁROP-3.A.2-2013 projekt egyéb fejlesztési elemei is érintettek. Továbbá 
fokozni kell a térítési díjak beszedési és behajtási hatékonyságát.  
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
5. fejlesztési elem – Lakossági elégedettségi felmérés  

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

7.1 Az ügyintézés fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

• Az eredmények szerint a többség fontosnak tartja az elektronikus közigazgatást, ennek ellenére 
kevesen élnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével. A városban relevánsnak tűnik az 
elektronikus ügyintézés további fejlesztése.  

• További fejlesztési javaslatunk az elektronikusan intézhető ügyek körének bővítése. Érdemes lenne 
olyan ügycsoportokat elektronikusan intézhetővé tenni, ami a lakosság szinte teljes körét érinti, 
így az ügyfelek számára egyszerűbbé válik az ügyintézés, ami az Önkormányzatot is 
tehermentesítené.  

• A felmérésből kiderült az is, hogy a többség nem rendelkezik pontos ismeretekkel arról, hogy az 
ügyintézés miképp alakult át a járási hivatalok létrehozásával. Érdemes lenne ezzel kapcsolatban 
egy tájékoztató kiadványt összeállítani, mely röviden, közérthetően bemutatja a járási hivatalok 
kialakításából adódó változásokat, különös hangsúlyt fektetve az ügyintézést érintő információkra, 
elérhetőségekre. Ezzel a lakosság számára egyszerűbbé válik az ügyintézés, a megfelelő helyen 
tudják jelezni panaszaikat, ami a rendszer javításához elengedhetetlenül szükséges.  

7.2. Egyéb fejlesztési javaslatok 

• A felmérésből kiderül, hogy a lakosság jelentős részének a közutak állapota és azok fejlesztése igen 
fontos. Az Érden élők elégedettségét jelentősen növelné a megkezdett útfejlesztés további 
folytatása.  

• Az eredmények szerint a megkérdezettek többsége alapvetően biztonságban érzi magát lakhelyén 
és annak környezetében, az elmúlt félévben nőtt azok aránya, akik szerint a közbiztonság javult a 
Városban. Azonban ezen a területen is lehetne javulást elérni. Ennek egyik lehetséges módja az 
Érdi Rendőrkapitányság állománybővítése, amely a lakosság egyre nagyobb hányadának 
támogatását élvezi.  
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
6. fejlesztési elem – Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata  

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

Folyamatfejlesztési javaslatok összesítése: 

• A városüzemeltetési feladatokat érdemes egy kézben tartani a Polgármesteri Hivatalon belül, ezért 
javasolt első lépésként a folyamatban érintett szereplők hatáskörének tisztázása, a szervezeti 
egységek közötti feladat átcsoportosítás, amely elsősorban vonatkozik a hasznosult vagyonelem 
üzemeltetési, eseti műszaki, karbantartási feladatainak átadására a Városüzemeltetési Irodához. 

• Vagyon-nyilvántartási és Stratégiai Csoport az éves vagyonleltár alkalmával vizsgálja meg és a 

vagyonelemek hasznosításáról rövid-, közép- és hosszú távú stratégiai döntés előkészítő anyagot 

dolgozzon ki arról, hogy mely vagyonelemek kerülnek hasznosításra, illetve mely vagyonelemek 

üzemeltetését adja át Városüzemeltetési Irodának. 

• Javasolt a bevezetésre tervezett feladatfinanszírozást támogató szoftver felkészítése annak 

érdekében, hogy támogassa a Hivatalt a közétkeztetés tervezési és monitoring feladatok 

ellátásában (a továbbiakban étkeztetési adatbázis).  

• A rendezvények tervezését megelőzően lakossági igényfelmérés készítése a rendezvények 
jellegére, a programokra tekintettel; 

• A következő évi költségvetési terv kidolgozása során a Szepes Gyula Művelődési Központnak 
javasolt előzetesen egyeztetni Oktatási és Művelődési Bizottsággal, amely megfogalmazza a 
kulturális rendezvényekkel kapcsolatosan elvárásait, szempontrendszerét, amely alapján állít össze 
a Szepes Gyula Művelődési Központ a költségvetési terv alapján képező rendezvény programot. A 
költségvetési előterjesztés összeállítása előtt javasolt, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ az 
Oktatási és Művelődési Bizottsággal egyeztesse, illetve előzetesen hagyassa jóvá az éves 
rendezvény program tervet, így megelőzhető, hogy később olyan elem kerül a rendezvény program 
tervbe, amely nem rendelkezik kellő önkormányzat támogatással vagy megfelelő költségvetési 
forrással. 
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
7. fejlesztési elem – Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) 

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

Vezetői információs rendszer kialakítása és működtetése, ezen belül: 

• A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos adatok mérési rendszerének 

kialakítása 

• Szerződések teljesítéséről nyilvántartás vezetése 

• A szervezet eredményeivel és hatásával kapcsolatos mutatószámok-, és a 

mérési rendszer kialakítása 

• A szervezet hatékonyságának értékeléséhez kapcsolódó mutatók 

kidolgozása, és rendszeres mérése, amelyek segítségével értékelhető, hogy 

mennyire hatékonyan használja fel a szervezet erőforrásait. 
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A projekt szervezetfejlesztési javaslatainak összefoglalása 
8. fejlesztési elem – Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata  

Időszak: 2014.09.01.-09.30. 

Szervezeti kapacitás-javaslatok 

• A vagyonnal való felelős gazdálkodás iránti fokozottabb igény, illetve az Önkormányzati fejlesztésekben meghatározó szerepet betöltő pályázati 
rendszer működtetésében az Önkormányzat szervezeti és működési változtatásokat tervez. E területek humánerőforrás-kapacitás szempontú 
javaslatai az alábbiak: 

• Pályázati terület 

– Összhangban a 3. sz. fejlesztési elem javaslatával, a Pályázati Csoport önálló csoportként való kiemelése a jelenlegi Iroda fennhatósága 
alól 

– A Pályázati Csoport feladatmennyisége a jövőben várhatóan emelkedik. Ennek oka részben az új 2014-2020 tervezési ciklus során 
beinduló új pályázati lehetőségek száma, részben az 1731/2013 (X. 11.) Kormányhatározatban foglalt –megyei jogú városok számára 
előírt – kötelezettség a pályázati feladatok belső erőforrások segítségével történő ellátásáról 

– Ennek megfelelően javasolt a Pályázati Csoport állományának megerősítése 1 fővel 

– A pályázatok gördülékeny készítése és a nyertes pályázatok végrehajtása érdekében javasolt a Pályázati Csoport munkatársainak 
folyamatos fejlesztéséhez erőforrásokat biztosítani (időt és költséget). A fejlesztés módja a kínálkozó oktatási lehetőségek megragadása, 
tudáscsere más önkormányzatokkal. 

• Vagyonüzemeltetési terület 

– Összhangban a 3. sz. fejlesztési elem javaslatával, a forgalomképes vagyonelemek üzemeltetését javasolt a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Csoporton belül létrehozott dedikált munkatársak feladatává tenni. 

– A megnövekedett feladatok ellátására javasolt belső erőforrások átcsoportosításával, illetve az állományi létszám növelésével további 
humánerőforrásokat biztosítani 

– A forgalomképes vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő feladatok ellátását kompetens, műszaki végzettségű és 
kulcsterületeken (műszaki ajánlatkérés, elbírálás, káresemények felmérése) tapasztalt munkatársakkal szükséges biztosítani.  

Szabályozási javaslatok 

• A javasolt szervezési és humánerőforrás-változási javaslatok életbe léptetésekor szükséges a szabályzási környezet módosítása az alábbi 
módon: 

• Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

• Szervezeti egységek közötti munkamegosztásról szóló szabályzat módosítása 

• Munkaköri feladatleírások módosítása 


