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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen dokumentum az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0003 kódszámú pályázat „Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd városában” belül a 3. sz. 

Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása részfeladathoz kapcsolódóan a 

működési gyakorlat alapján azonosított, vezetői és munkatársi elvárásokból, illetve a kapcsolódó pályázati követelményekből levezetve az 

Önkormányzat részére költségcsökkentést és/vagy hatékonyságnövelést célzó rövid-, közép, illetve hosszú távú stratégiai akció javaslatokat 

rögzíti. A dokumentum a stratégiai akciók tervezéséhez előzetesen elvégzett vizsgálatok eredményei alapján javaslatokat fogalmaz az akciók 

végrehajtásának felsőszintű ütemezésére, valamint a végrehajtási stratégiára vonatkozóan az alábbiak szerint:  

 

1. ábra Módszertani megközelítés 
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A fejlesztési elem keretében megvalósul az Önkormányzat 2010-2014 közötti időszak működési gyakorlatának felsőszintű áttekintése. A jelenlegi 

gyakorlat értékelésének céljából az egyes területek szerinti SWOT elemzés készül, melyben rögzítésre kerülnek azon erősségek és lehetőségek, 

melyek további fejlesztése költségcsökkentést, hatékonyságfejlesztést, árbevétel növelést, szolgáltatás minőségfejlesztést céloznak.  

Az egyes stratégiai akciók esetében a stratégiai céltérképnek megfelelően meghatározásra kerül az egyes területek szerint az akció célja, 

végrehajtásának tervezett ütemezése, az akciók végrehajtásával megcélzott eredmények, valamint az adott stratégia végrehajtásának 

indokoltsága.  

A stratégiai akciók meghatározása során kiemelt cél, hogy rávilágítsunk azon területekre, melyek esetében megtakarítási, árbevétel növelési, 

illetve szolgáltatásfejlesztési potenciál realizálható anélkül, hogy sérülne a folyamatos és gördülékeny működés, valamint a jogszabályoknak való 

megfelelés. 

A dokumentumban rögzített stratégiai célok és kapcsolódó stratégiai akciók az alábbiak:  

I. Önkormányzati infrastruktúra gazdaságos üzemeltetése  

A gazdaságos üzemeltetési költségek stratégia cél rögzíti azon infrastruktúra beruházási javaslatokat, melyek a korszerű technológiák 

bevezetésével, továbbfejlesztésével, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló infrastruktúra elemek fejlesztésével működési 

költségcsökkentést céloznak.   

II. Hivatali feladatok hatékony ellátása 

Az önkormányzati feladatellátás fejlesztése stratégia cél rögzíti a feladatellátás hatékonyság javítást célzó fejlesztési akciókat. A 

fejlesztéscsoportban a jelenlegi működési gyakorlatban azonosított önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési javaslatok 

kerültek meghatározásra.  

III. Kiterjesztett gazdálkodási és irányítási eszközrendszer  

A kiterjesztett gazdálkodási és irányítási eszközrendszer stratégia cél rögzíti a hatékony gazdálkodási eszközrendszer kialakítását célzó fejlesztési 

akciókat. A fejlesztéscsoportban a jelenlegi működési gyakorlat alapján olyan eszközök és technikák alkalmazására, bevezetésére fogalmaztunk 
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meg javaslatot, mely a kapcsolódó folyamatok hatékonyságfejlesztését célozza (pl.: új tervezési eszközök alkalmazása) és/vagy felülvizsgált és 

továbbfejlesztett folyamatok végrehajtására vonatkozik (pl.: követeléskezelési módszertan felülvizsgálata). . 

IV. Vagyonelemek hasznosítása árbevétel potenciállal  

A fejlesztéscsoportban azon akciók kerültek meghatározásra, melyek az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok és földterületek gazdasági 

célú hasznosítását célozzák. A fejlesztési elem szorosan illeszkedik a V. Kulturális és turisztikai vonzerő növelése fejlesztés csoporthoz. Mindkét 

stratégiai akció csoport egészére vonatkoztatva javasoljuk a városfejlesztési stratégiaalkotási akció végrehajtását. 

V.  Kulturális és turisztikai vonzerő növelése  

A kulturális és turisztikai vonzerő növelése stratégia cél rögzíti a kiemelt bevételnövelést célzó akciókat. A kulturális és turisztikai vonzerő 

növelése olyan infrastrukturális és/ vagy a város hazai, nemzetközi láthatóságát, turisztikai vonzerejének növelését célzó fejlesztéseket rögzít, 

mely közép-, hosszútávon az éves vendégéjszakák számának növekedését célozza, ezáltal növelve az önkormányzati adóbevételeket, továbbá a 

régió vállalkozásainak versenyképességét.  

VI. Önkormányzati feladatellátás fejlesztése  

A stratégiai akciócsoport rögzíti azon önkéntes feladat ellátásra vonatkozó fejlesztéseket, melyek a lakossági igények alapján új szolgáltatások 

bevezetését célozzák, elsősorban a szociális ellátási területen.  

VII. Szolgáltatás minőségfejlesztése  

A szolgáltatásminőségét fejlesztő stratégiai cél rögzíti azon fejlesztési javaslatokat, melyek a korszerű szolgáltatás nyújtási technikák és 

módszerek kialakítására, továbbfejlesztésére vonatkoznak és meglapozzák a szolgáltatást igénybevevő (vállalakozások, lakosság) ügyfél 

elégedettségét. Közép-, hosszú távon a szolgáltatások fejlesztése hozzájárul az önkormányzati, intézményi és gazdálkodó szervezetek 

hatékonyságjavulásához is.  
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2. BEVEZETÉS 

Jelen dokumentum az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0003 kódszámú pályázat „Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd városában” belül a 3. sz. 

Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása részfeladathoz kapcsolódóan a 

feladat végrehajtásába bevont AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. (AAM) szerződésben vállaltak szerinti teljesítését foglalja össze. 

A dokumentum célja a működési gyakorlat alapján azonosított, vezetői és munkatársi elvárásokból, illetve a kapcsolódó pályázati 

követelményekből levezetve az Önkormányzat részére költségcsökkentést és/vagy hatékonyságnövelést célzó rövid-, közép, illetve hosszú távú 

stratégiai akciók definiálása. A dokumentum tartalmazza a stratégiai akciók tervezéséhez előzetesen elvégzett vizsgálatok eredményeit, valamint 

javaslatot fogalmaz az akciók végrehajtásának felsőszintű ütemezésére, valamint a végrehajtási stratégiára vonatkozóan. 

2.1. ELŐZMÉNY 

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

célul, amelyet a 2008-ban az Államreform Operatív Program ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

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

koordináció, valamint a kapcsolódó informatikai alkalmazások fejlesztése”tárgyú pályázat elnyerésével kívánta megvalósítani. Az Önkormányzat 

ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú pályázata pozitív elbírálást kapott, amely a szervezetfejlesztési és folyamatfejlesztési munkák 

megvalósítására biztosított forrást. A projekt célja az Érd Polgármesteri Hivatalának a közszolgálati folyamatainak fejlesztése minőség, átfutási 

idő, hatékonyság és eredményesség tekintetében. További projekt cél az irányítási rendszer és vezetői döntéstámogatás korszerűsítése, illetve a 

belső koordináció és együttműködés javítása - mindezt stratégiai szemléletben, az érintettekkel aktívan együttműködve, a kapcsolódó 

informatikai rendszereket továbbfejlesztve. A projekt megvalósítása 2010.07.05-ig megtörtént, az eredménytermékek működtetésére vonatkozó 

öt éves fenntartási időszak még tart.  
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2.2. PROJEKT CÉLJA 

Az Önkormányzat hatékonyságának folyamatos fejlesztése továbbra is kiemelt célként szerepel az Önkormányzat programjában, ezért a most 

futó ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003-as projekt keretén belül fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az Önkormányzat működését, gyorsítsa a gazdasági 

és egyéb folyamatok átfutását, javítsa a döntési mechanizmus hatékonyságát, a gazdálkodás tervezését, ellenőrzését, valamint az Önkormányzat 

külső-belső kapcsolatrendszerét. 

A fejlesztés kiemelt célja az önkormányzatokat érintő feladatváltozások következtében a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzatok által 

felügyelt intézmények szervezeti működésében szükségessé vált változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az 

eredmények visszacsatolásának támogatása, valamint a magyar kormány részéről elfogadott Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban 

(a továbbiakban: Magyary Program) meghatározott beavatkozási területekben, a működés és költséghatékonyság növelése terén történő 

előrelépés támogatása. 
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3. MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS 

A jelen dokumentum célja a Helyzetfelmérési dokumentumban rögzített megállapítások alapján az Önkormányzat rövid-, közép és hosszú távú 

költségcsökkentést, hatékonyságnövelést, bevételnövelést és szolgáltatásfejlesztést célzó stratégiai akciók rögzítése.   

Az önkormányzati költségcsökkentési, hatékonyságnövelési, bevétel növelési és szolgáltatásfejlesztési stratégiai akciók kialakításához 

kapcsolódóan alkalmazott módszertani megközelítésünket az alábbi ábra szemlélteti:  

 

2. ábra Módszertani megközelítés 
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A fejlesztési elem keretében megvalósul az Önkormányzat 2010-2014 közötti időszak gyakorlatának felsőszintű áttekintése. A jelenlegi gyakorlat 

értékelésének céljából az egyes területek szerinti SWOT elemzés készül, melyben rögzítésre kerülnek azon erősségek és lehetőségek, melyek 

további fejlesztése költségcsökkentést, hatékonyságfejlesztést, árbevétel növelést, szolgáltatás minőségfejlesztést céloznak.  

A fejlesztési lehetőségek közötti összefüggésrendszer, valamint kapcsolódások azonosítása céljából a stratégiai akciókat fejlesztési céltérkép 

tartalmazza. Az egyes stratégiai akciók esetében a komplexitás, pályázati források rendelkezésre állása és fejlesztések közötti függőségek alapján 

a fejlesztési céltérkép rögzíti, hogy az egyes elemek megvalósítása rövid-, közép és hosszú távon javasolt.   

Az egyes stratégiai akciók esetében a stratégiai céltérképnek megfelelően meghatározásra kerül az egyes területek szerint az akció célja, 

végrehajtásának tervezett ütemezése, az akciók végrehajtásával megcélzott eredményei, valamint az akciók javasolt prioritása.  

A helyzetfelmérés vizsgálati területeinek esetében az információgyűjtést és értékelést vezetői mélyinterjúk és dokumentumelemzés formájában 

hajtottuk végre. A dokumentumelemzés keretében megvalósult az Önkormányzat által átadott belső szabályozók, stratégiai dokumentumok, 

nyilvánosan elérhető anyagok, továbbá a publikus pályázati lehetőségek áttekintése.  

A jelenlegi gyakorlat felmérése során kiemelt cél, hogy rávilágítsunk azon területekre, melyek esetében megtakarítási, árbevétel növelési, illetve 

szolgáltatásfejlesztési potenciál realizálható anélkül, hogy sérülne 

 a folyamatos és gördülékeny működés, 

 a jogszabályoknak való megfelelés. 
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Az önkormányzati működés jelenlegi gyakorlatának áttekintéséhez és értékeléséhez kapcsolódóan alkalmazott szempontrendszert az alábbi ábra 

szemlélteti: 

 

3. ábra Elemzési szempontrendszer 
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A stratégiai akciók tervezéséhez kapcsolódóan a jelenlegi gyakorlat felmérés szempontrendszere az alábbiak szerint került meghatározásra:  

1. Gazdálkodás 

 Az Önkormányzat 2010-2014 közötti időszakban megvalósult és idei évben tervezett pénzügyi gazdálkodásának felsőszintű 

áttekintése.  

2. Feladat ellátás 

 Az Önkormányzat által kötelező és opcionálisan ellátott feladatok áttekintése.  

3. Szervezet 

 Az Önkormányzat 2010-2014 közötti szervezeti struktúrák áttekintése és a változások okának elemzése.  

4. Folyamat  

 Az Önkormányzat által alkalmazott folyamatrendszer áttekintése.  

5. Fejlesztés 

 Az Önkormányzat 2010-2014 közötti fejlesztéspolitikai gyakorlatának, tervezett és megvalósított fejlesztések értékelése. Kitekintés a 

következő időszakban rendelkezésre álló pályázati forrásokra a stratégiai akciók megvalósításához kapcsolódóan pályázati lehetőségek 

azonosítása.  

 

A jelenlegi gyakorlat értékeléséhez kapcsolódó fő megállapításokat a jelen projekt Helyzetfelmérés című tanulmány rögzíti.  
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4. FEJLESZTÉSI AKCIÓTERV  

A Helyzetfelmérés c. dokumentumban rögzített jelenlegi működési gyakorlat felmérésre és elemzésre 

alapozva a jelen fejezet bemutatja az Önkormányzat bevétel növelési, hatékonyságfejlesztési, és szolgáltatás 

minőség fejlesztési akció javaslatokat.  

A stratégiai akciókat fejlesztési céltérkép rögzíti, melynek célja fejlesztési stratégiai célok meghatározása és az 

egyes célok megvalósításához kapcsolódóan azonosított stratégiai akciók rögzítése. A stratégiai akciókat a 

megvalósítási komplexitás, pályázati források rendelkezésre állása és akciók közötti függőségek, 

szinergialehetőséget hordozó összefüggések alapján rövid-, közép és hosszútávon megvalósítható 

kategóriákba soroltuk.  

Az egyes stratégiai célok esetében rögzített fejlesztési akciók szintjén meghatározásra került az adott akció célja, indokoltsága és az adott akció 

végrehajtásának javasolt prioritása.  

A jelen dokumentum 5. fejezetben bemutatásra kerülnek a stratégiai akciók megvalósítását célzó-, a dokumentum összeállítása során ismert-, 

pályázati lehetőségek, figyelemmel azok céljára, területi kihatására, célcsoportjaira, lehetséges kedvezményezetteire, valamint tervezett 

intézkedésekre.  

Az egyes pályázati lehetőségek esetében a jelen projekt keretein túlmutató feladatként javasoljuk a pályázati lehetőségek áttekintését és az 

Önkormányzat részéről vezetői döntés hozatalt a benyújtandó pályázatok köréről, valamint a pályázati dokumentációk összeállítását.  
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4. ábra Fejlesztési céltérkép 
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A fenti fejlesztés céltérkép az alábbi stratégiai célként megjelölt területeken rögzít javasolt stratégiai akciókat:  

I. Önkormányzati infrastruktúra gazdaságos üzemeltetése  

A gazdaságos üzemeltetési költségek stratégia cél rögzíti azon infrastruktúra beruházási javaslatokat, melyek a korszerű technológiák 

bevezetésével, továbbfejlesztésével, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló infrastruktúra elemek fejlesztésével működési 

költségcsökkentést céloznak.   

II. Hivatali feladatok hatékony ellátása 

Az önkormányzati feladatellátás fejlesztése stratégia cél rögzíti a feladatellátás hatékonyság javítást célzó fejlesztési akciókat. A 

fejlesztéscsoportban a jelenlegi működési gyakorlatban azonosított önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési javaslatok 

kerültek meghatározásra.  

III. Kiterjesztett gazdálkodási és irányítási eszközrendszer  

A kiterjesztett gazdálkodási és irányítási eszközrendszer stratégia cél rögzíti a hatékony gazdálkodási eszközrendszer kialakítását célzó fejlesztési 

akciókat. A fejlesztéscsoportban a jelenlegi működési gyakorlat alapján olyan eszközök és technikák alkalmazására, bevezetésére fogalmaztunk 

meg javaslatot, mely a kapcsolódó folyamatok hatékonyságfejlesztését célozza (pl.: új tervezési eszközök alkalmazása) és/vagy felülvizsgált és 

továbbfejlesztett folyamatok végrehajtására vonatkozik (pl.: követeléskezelési módszertan felülvizsgálata). . 

IV. Vagyonelemek hasznosítása árbevétel potenciállal  

A fejlesztéscsoportban azon akciók kerültek meghatározásra, melyek az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok és földterületek gazdasági 

célú hasznosítását célozzák. A fejlesztési elem szorosan illeszkedik a V. Kulturális és turisztikai vonzerő növelése fejlesztés csoporthoz. Mindkét 

stratégiai akció csoport egészére vonatkoztatva javasoljuk a városfejlesztési stratégiaalkotási akció végrehajtását. 

V.  Kulturális és turisztikai vonzerő növelése  

A kulturális és turisztikai vonzerő növelése stratégia cél rögzíti a kiemelt bevételnövelést célzó akciókat. A kulturális és turisztikai vonzerő 

növelése olyan infrastrukturális és/ vagy a város hazai, nemzetközi láthatóságát, turisztikai vonzerejének növelését célzó fejlesztéseket rögzít, 
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mely közép-, hosszútávon az éves vendégéjszakák számának növekedését célozza, ezáltal növelve az önkormányzati adóbevételeket, továbbá a 

régió vállalkozásainak versenyképességét.  

VI. Önkormányzati feladatellátás fejlesztése  

A stratégiai akciócsoport rögzíti azon önkéntes feladat ellátásra vonatkozó fejlesztéseket, melyek a lakossági igények alapján új szolgáltatások 

bevezetését célozzák, elsősorban a szociális ellátási területen.  

VII. Szolgáltatás minőségfejlesztése  

A szolgáltatásminőségét fejlesztő stratégiai cél rögzíti azon fejlesztési javaslatokat, melyek a korszerű szolgáltatás nyújtási technikák és 

módszerek kialakítására, továbbfejlesztésére vonatkoznak és megalapozzák a szolgáltatást igénybevevő (vállalakozások, lakosság) ügyfél 

elégedettségét. Közép-, hosszú távon a szolgáltatások fejlesztése hozzájárul az önkormányzati, intézményi és gazdálkodó szervezetek 

hatékonyságjavulásához is.  
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4.1. STRATÉGIAI CÉLOK ÉS AKCIÓK BEMUTATÁSA  

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az egyes stratégiai célok elérését támogató stratégiai akciók, jelölve azok célját, indokoltságát, tervezett 

eredményeit, továbbá a bevezetés javasolt ütemezését és prioritását.   

A bevezetés ütemezése során meghatározott időtávok a feladatok komplexitása alapján kerültek meghatározásra. Az egyes akciók 

megvalósíthatóságát befolyásolhatja a pályázati források rendelkezésre állása. Az egyes kategóriák bontása az alábbiak:  

 Rövidtáv: A jelen projekt keretein belül megvalósítható a fejlesztés.  

 Középtáv: Az elkövetkezendő 1-3 éven belül megvalósítható a fejlesztés.  

 Hosszútáv: 3 éves időtávon túlmutató a fejlesztés végrehajtásának átfutási ideje.  

Az egyes stratégiai akciók prioritása a vezetői interjúkon elhangzott vezetői javaslatok beépítésével került meghatározásra, a prioritási szint az 

alacsony, közepes, magas értéket veheti fel.  

A helyzetfelmérés keretén belül végrehajtott pénzügyi, gazdálkodási gyakorlat elemzése és értékelése alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

2010-2014-es időszakban bekövetkezett önkormányzati árbevétel csökkenés, továbbá a kötelező feladatok és növekvő költségvetési 

kötelezettséggel járó önként vállalat feladatok finanszírozási szükségletének növekedése egyértelműen az önkormányzat által szabadon 

felhasználható források csökkenéséhez vezetett. A szabadon felhasználható források szűkülése miatt a jelen projekt keretén belül a Stratégiai 

akcióterv c. dokumentumban rögzített fejlesztési javaslatok esetében a vizsgálat során nem volt azonosítható a fejlesztések végrehajtásához 

szükséges mértékű, szabad belső források rendelkezésre állása. Az egyes fejlesztési akciók esetében felsőszintű javaslat rögzíti a fejlesztés 

végrehajtásának forrását, mely a fentiekre tekintettel elsősorban pályázati forrásként, külső forrásbevonást célzó gazdasági együttműködésként 

és belső kapacitás átcsoportosításként került meghatározásra.   
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4.1.1. ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSE 
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4.1.2. HIVATALI FELADATOK HATÉKONY ELLÁTÁSA 
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4.1.3. KITERJESZTETT GAZDÁLKODÁSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
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4.1.4. VAGYONELEMEK HASZNOSÍTÁSA ÁRBEVÉTEL POTENCIÁLLAL 
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4.1.5. KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI VONZERŐ NÖVELÉSE  
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4.1.6. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS FEJLESZTÉSE  
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4.1.7. SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG FEJLESZTÉSE 
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5. POTENCIÁLIS PÁLYÁZATI FORRÁSOK  

A fejlesztésekhez kapcsolódóan megvizsgáltuk a 2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív programokat, melyek közül kiemelten kezeltük az 

alábbiakban bemutatásra kerülő négy operatív programot, illetve azok keretein belül az Önkormányzat számára potenciális lehetőséget jelentő 

tervezett támogatott intézkedéseket, melyek részletezését az lenti táblák tartalmazzák-. 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Magyarország fejlettebb régiójának további fejlődésének, a gazdasági 

versenyképesség további növekedésének, és a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentésének biztosítását célozza. 

 Ezen célok eléréséhez a rendelkezésre álló források a következő három területre koncentrálódnak:  

 a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudásgazdaság, kreativitás, innováció), 

 a közösségi infrastruktúra fejlesztése, 

 a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése.  

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a magyar gazdaság növekedését és Magyarország foglalkoztatási rátájának 

növelését szolgálja, mely magában foglalja új munkahelyek létesítését, valamint a munkát vállalni akarók képességeinek fejlesztését. A GINOP két 

kiemelt célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztése. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) elsődlegesen a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálja, 

ezáltal a gazdasági növekedés elősegítéséhez is hozzájárul. Az operatív program átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a 

foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg, a 

hosszútávú változásokat is figyelembe véve. A program által lefedett fejlesztési területek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzését, 

mérséklését és az alkalmazkodóképesség javítását, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozását, a szennyezések és terhelések 

megelőzését és mérséklését, valamint az egészséges és fenntartható környezet biztosítását tervezi érvényesíteni.  
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A fent leírt 4 kiemelt operatív program keretein belül az Önkormányzat számára potenciális pályázati forrásokat és intézkedéseket az alábbi 

táblázat mutatja be: 

 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

  A beruházási prioritás 
keretében támogatott 

intézkedések 
Főbb célcsoportok Kedvezményezettek típusai 

1. Prioritástengely: 
Vállalkozások 

versenyképességének 
javítása, a 

foglalkoztatás 
ösztönzése és a 
tudásgazdaság 

fejlesztése 

4. Természeti és kulturális 
örökségi vonzerők, turisztikai 
termékek, valamint az 
egészséggazdasághoz és a 
kreatív gazdasághoz 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

kül- és belföldi turisták, a fejlesztéssel 
érintett területek lakossága (egyes 
komponensek esetében kiemelten a 
fogyatékosok vagy szociálisan 
rászorulók, ill. az alacsony jövedelmű 
családok), a turizmus szektorban 
érintett civil, magán és állami 
szereplők, gazdasági szervezetek 

Az attrakciófejlesztések esetében állami, önkormányzati, 
illetve magántulajdonú gazdasági szervezetek, 
önkormányzatok; szolgáltatásfejlesztés esetében a 
profitorientált vállalkozások a fő kedvezményezettek. Az 
egészségügyi és jól-léti szolgáltatásfejlesztés, illetve a 
zarándokturisztikai fejlesztések, az ifjúsági és szociális 
turizmus kapcsán a kedvezményezettek között hangsúlyosan 
jelennek meg a civil és a közszféra szereplői is. 

3. Prioritástengely: 
Településfejlesztés 

1. Integrált településfejlesztési 
akciók a Közép-magyarországi 
régióban 

Az integrált településfejlesztésben 
érintett kerületi, fővárosi és települési 
önkormányzatok, az akcióterületen élő 
lakosság valamint az ott működő 
vállalkozások, civil szervezetek. 

kerületi, fővárosi és települési önkormányzatok, kis- és 
középvállalkozások, civil szervezetek, kulturális intézmények, 
valamint az általuk alkotott vegyes összetételű konzorciumok. 

2. Szociális városrehabilitáció A szociális városrehabilitációban 
érintett kerületi, fővárosi és települési 
önkormányzatok, az akcióterületen élő 
lakosság valamint az ott működő 
vállalatok, civil szervezetek. 

kerületi, fővárosi és települési önkormányzatok, kis- és 
középvállalkozások, az akciókban érintett lakóközösségek, civil 
szervezetek, kulturális intézmények, valamint az általuk 
alkotott vegyes összetételű konzorciumok. 

3. „Elsőként lakhatás” 
program 

a KMR területén élő, a közterületeket 
életvitelszerű tartózkodásra használó 
magánszemélyek 

a hajléktalanellátó-rendszer intézményei, a programban 
résztvevő magánszemélyek, KMR területén működő kerületi, 
fővárosi, települési önkormányzatok. 
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4. Közösségi bérházprogram 
kialakítása 

segítségre szoruló, állami gondozásban 
lévő, hátrányos helyzetű, megváltozott 
munkaképességű és fogyatékkal élő, 
valamint a mentális egészség 
szempontjából veszélyeztetett 
magánszemélyek 

 KMR területén működő kerületi, települési és fővárosi 
önkormányzatok, valamint ezek intézményei, civil szervezetek, 
és a programban résztvevő magánszemélyek. 

4. Prioritástengely: 
Térségi integrált 
közösségvezérelt 

fejlesztési programok – 
CLLD 

1. Közösségvezérelt helyi 
gazdaság fejlesztések 

Közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiákban résztvevő 
településeken élő lakosság, kiemelten 
a hátrányos helyzetű, munkanélküli 
emberek, non-profit szervezetek, 
vállalkozások 

Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat 
megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi 
akciócsoportok területén működő önkormányzatok és 
intézményeik, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil 
szervezetek. 

2. Helyi integrált település-, 
közösségi közlekedés- és 
környezetfejlesztés 

Közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiákat megvalósító 
térségek települései. 

Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban 
résztvevő települési önkormányzatok és intézményeik, non-
profit és civil szervezetek, vállalkozások. 

3. Munkába állást és a 
családokat segítő szociális 
intézmény- és  
hálózatfejlesztés 

Közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiákban résztvevő 
településeken működő foglalkoztatási 
szolgálatok helyi kirendeltségei, 
szociális intézmények, non-profit és 
civil szervezetek, valamint a 
szolgáltatásokat igénybevevő lakosság 

Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban 
résztvevő településeken működő foglalkoztatási szolgálatok 
helyi kirendeltségei, szociális intézmények, non-profit és civil 
szervezetek 

5. Prioritástengely: 
Közszolgáltatások 
infrastrukturális 

hátterének energia-
hatékonysági célú 

fejlesztései, illetve a 
szolgáltatások 

minőségének javítása 

 1. Gyermekek napközbeni 
ellátását nyújtó intézmények 
(bölcsődék, családi napközik) 
infrastrukturális hátterének 
energiahatékonysági célú 
fejlesztései illetve a 
szolgáltatások minőségének 
javítása 

gyermekek napközbeni ellátását nyújtó 
intézmények ellátási körzetében élő 
lakosság. 

gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményt fenntartó 
intézmények. 

2. Szociális szolgáltatást nyújtó 
intézmények infrastrukturális 

szociális szolgáltatást nyújtó intézmény 
ellátási körzetében élő rászoruló 

szociális szolgáltatást nyújtó intézményt fenntartó 
intézmények. 
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fejlesztése lakosság.  

3. Egészségügyi ellátást nyújtó 
intézmények infrastrukturális 
fejlesztése  

 Közép-magyarországi régióban 
működési engedéllyel rendelkező 
egészségügyi szolgáltató, ellátási 
körzetébe tartozó lakosság 

a Közép-magyarországi régióban működési engedéllyel 
rendelkező egészségügyi szolgáltató 

4. Helyi önkormányzat 
kötelező feladatait ellátó 
intézményrendszer  
infrastrukturális fejlesztései 

Az egyes közigazgatási és 
közszolgáltatási funkciók 
igénybevételével érintett lakosság. 

az egészségügyi szolgáltatót fenntartó intézmény. 

5. Energia és környezeti 
hatékonysági beruházások és 
megújuló energia  
alkalmazásának elősegítése 

KMR lakossága; közösségi, vállalati 
energiafogyasztók, fogyasztók 

Fővárosi önkormányzat, kerületi önkormányzatok, KMR 
térségben található önkormányzatok 

6. Közlekedési infrastruktúra 
energiahatékonysági célú 
fejlesztései 

Közösségi közlekedésben résztvevő 
lakosság, közúti közlekedésben 
résztvevők köre, kerékpárhasználók, a 
fejlesztésekkel érintett területek 
lakossága a környezetterhelés 
csökkenése révén 

Települési önkormányzatok, állami vagy önkormányzati 
többségi tulajdonú gazdasági társaságok, közlekedési 
közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, civil szervezetek. 

7. Az alap- és középfokú 
oktatást nyújtó intézmények 
valamint az óvodai ellátást 
nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése 

alap- és középfokú oktatást nyújtó 
intézmények szolgáltatási körzetében 
élő lakosság száma 

alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények fenntartói 

6. Prioritástengely: 
Társadalmi Befogadást 

Szolgáló Programok 

1. Szociális intézményi háló 
tartalom- és 
kompetenciafejlesztése 

 a Közép-magyarországi régió 
lakossága 

NCSSZI, FSZK, NRSZH, Vakok Intézete, TISZK, BMIK, 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, KMR Munkaügyi Központ, 
ORSZI, Bentlakásos intézményeket fenntartó központi szervek, 
megyei és települési önkormányzatok, civil és egyházi 
szervezetek, központi közigazgatási szervek, állami 
fenntartású intézmények 
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3. Egészségügyi ellátórendszer 
szolgáltatás- és 
kompetenciafejlesztése 

az egészségügyi ellátásban dolgozók Budapest Főváros Önkormányzata, Országos Mentőszolgálat, 
Állami Egészségügyi Központ, egészségügyi szakellátó 
intézmények, kistérségek szakellátásra kötelezett 
önkormányzatai vagy azok fenntartói társulásai 

4. Oktatási és köznevelési 
tartalomfejlesztési programok 

alap-, közép- és felsőfokú oktatásban 
érintett diákok, általános és 
középiskolai pedagógusok, egyetemi és 
főiskolai oktatók, ill. közművelődési 
intézmények alkalmazottjai  

közoktatási intézmény fenntartók, könyvtárak, települési és 
megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, 
egyházak, nonprofit szervezetek, ill. kulturális intézmények, 
amennyiben gazdálkodását tekintve önállóak 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
  A beruházási prioritás keretében 

támogatott intézkedések 
Főbb célcsoportok Kedvezményezettek típusai 

3. Prioritástengely: 
Infokommunikációs 

fejlesztések 

3. Elektronikus közigazgatás és állami 
informatikai fejlesztések 

Az intézkedés tárgyától függően a következők 
lehetnek: központi közigazgatási szervek, 
kormányzati intézmények, területi közigazgatási 
szervek, önkormányzatok, közszolgálati 
dolgozók, vállalkozások, állampolgárok; alap-, 
járó-, fekvőbeteg-ellátó intézmények, központi 
egészségügyi intézmények, alap-, közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények, 
kutatóintézetek, központi oktatási intézmények 

 Az intézkedés tárgyától függően a következők 
lehetnek központi közigazgatási szervek, 
kormányzati intézmények, területi közigazgatási 
szervek, önkormányzatok, közszolgálati 
dolgozók, vállalkozások, állampolgárok; alap-, 
járó-, fekvőbeteg-ellátó intézmények, központi 
egészségügyi intézmények, alap-, közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények, kutatóintézetek, 
központi oktatási intézmények. 

4. Infokommunikációs ismeretek és 
készségek fejlesztése 

 - digitális szakadék csökkentése esetén 
állampolgárok, civil szervezetek, helyi kulturális 
intézmények; 
- online oktatási, képzési formák elterjedésének 
elősegítése, közoktatás és közösségi internet 
szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése 
esetén állampolgárok, civil szervezetek, oktatási 
intézmények; 
- online kormányzati, közigazgatási és e-
egészségügyi szolgáltatások terjedésének 
elősegítése esetén állampolgárok; 
- állampolgárok életminőségének javítása az IKT 
segítségével esetén állampolgárok, civil 
szervezetek. 

 - digitális szakadék csökkentése esetén 
magánszemélyek, civil szervezetek, kulturális 
és oktatás-nevelési intézmények; 
- online oktatási, képzési formák 
elterjedésének elősegítése, közoktatás és 
közösségi Internet szolgáltató helyek 
kapcsolatának erősítése esetén 
magánszemélyek, oktatási-nevelési és 
kulturális intézmények. Online kormányzati, 
közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások 
terjedésének elősegítése esetén 
magánszemélyek, civil szervezetek, oktatási-
nevelési és kulturálisintézmények; 
- állampolgárok életminőségének javítása az 
IKT segítségével esetén magánszemélyek, civil 
szervezetek, oktatási-nevelési és kulturális 
intézmények.  
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Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

  A beruházási prioritás keretében 
támogatott intézkedések 

Főbb célcsoportok Kedvezményezettek típusai 

1. Prioritástengely: A 
klímaváltozás 

hatásaihoz való 
alkalmazkodás 

2. Hatékony alkalmazkodás 
társadalmi feltételeinek 
elősegítése 

a klímaváltozással szemben sérülékeny 
térségek lakossága, az érintett térségek 
gazdasági szervezetei, közintézményei 

önkormányzatok, központi közigazgatási szervezetek 

8. Polgári védelem fejlesztése a teljes magyarországi lakosság a katasztrófavédelem országos és területi szervei, a 
katasztrófavédelemben dolgozó önkéntes, civil és 
non-profit szervezetek 

9. Tűzvédelem fejlesztése a teljes magyarországi lakosság a katasztrófavédelem országos és területi szervei, a 
katasztrófavédelemben dolgozó önkéntes, civil és 
non-profit szervezetek 

10. Iparbiztonság fejlesztése a teljes magyarországi lakosság a katasztrófavédelem országos és területi szervei, a 
katasztrófavédelemben dolgozó önkéntes, civil és 
non-profit szervezetek 

2. Prioritástengely: 
Települési vízellátás, 
szennyvízelvezetés és 

tisztítás, 
szennyvízkezelés 

fejlesztése 

1. Projekt előkészítés önkormányzatok, központi költségvetési 
szervek, gazdasági társaságok. 

önkormányzatok, központi költségvetési szervek 
gazdasági társaságok. 

3. Prioritástengely: 
Hulladékgazdálkodással 

és kármentesítéssel 
kapcsolatos fejlesztések 

1. Hulladékkezelési létesítmények 
hálózatának rendszerszerű 
fejlesztése (beleértve az 
előkezelés, a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás alrendszereit) 

a települések lakossága, a közszolgáltatással 
érintett egyéb hulladék-termelők. 

 önkormányzatok és társulásaik, állami szervezetek 

2. Az elkülönített gyűjtés és 
szállítási rendszerek fejlesztése 

a települések lakossága, a közszolgáltatással 
érintett egyéb hulladék-termelők. 

önkormányzatok és társulásaik, állami, 
önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 
szervezetek. 

5. Prioritástengely: 7. Közvilágítás korszerűsítése a közvilágítással kapcsolatos kötelező önkormányzatok 
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Energiahatékonyság 
növelése, megújuló 

energiaforrások 
alkalmazása 

feladatok ellátásával megbízott szereplők 

8. Energiamenedzsment 
rendszerek bevezetése a 
közfeladat-ellátásban 

Energiamenedzsment rendszerek 
bevezetése a közfeladat-ellátásban 

központi költségvetési szervek 

9. Szemléletformálási programok lakosság, civil szervezetek, önkormányzatok, 
oktatási intézmények, központi 
költségvetési szervek 

civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási 
intézmények, központi költségvetési szervek 
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6. FORRÁSJEGYZÉK  

SSz. Felhasznált dokumentumok 

1.  6.melleklet_szervezeti felepites 

2.  7.melleklet_PH_szervezete 

3.  7_melleklet_szervezeti_felepites 

4.  7_melleklet_szervezeti_felepites_20130201-ig 

5.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése 

6.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése 

7.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

8.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

9.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

10.  Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terv 

11.  Adócsoport feladat kimutatás 2014. áprilistól 
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12.  Batthyány Terv -Táblázat 

13.  Javaslat a Batthyány Terv aktualizálására  

14.  2014_20_fejlesztések_modositokkal 

15.  Érd MJV Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-ének felülvizsgálata Előzetes fejlesztési irányok 

16.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Intézményei 

17.  ERDI_SPORT_Kft_uzleti_terv_2014 

18.  Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének 

biztosítására 

19.  ÉTH_üzleti terv 2014 év 

20.  fe07közgadaságiadócsoport12méltányosság 

21.  fe07közgazdaságiadócsoport08Gépjárműadó 

22.  fe07közgazdaságiadócsoport09adóvégrehajtás 

23.  fe07közgazdaságiadócsoport10iparűzési, építmény-, telekadó 

24.  fe07közgazdaságiadócsoport11adóellenőrzés 
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25.  fe08jogi és pályázati iroda05pályázatok benyújtása, elszámolása 

26.  Intézmények 2014. évi költségvetése 

27.  ITS projektek 

28.  Kötelező-önként vállalt feladatok 

29.  létszám 2010-2014 

30.  Az Érdi Városi Televízió és az Érdi Rádió 101.3 üzleti terve  2014. évre 

31.  Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes 

felülvizsgálata  

32.  A település társadalma-mellékletek 

33.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységek közötti munkamegosztásról 

szabályzata, Hatályos: 2014. január 22-től 

34.  PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÁS 2014 

35.  Pályázatok 

36.  Adócsoport 2009. évi bevétele 
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37.  A jelentősebb bevételi forrást képviselő adónemek tartozás állomány 2013.12.31-i állapot szerint 

38.  Adócsoport 2010. évi bevétele 

39.  Adócsoport 2011. évi bevétele 

40.  Adócsoport 2012. évi bevétele 

41.  Beszámoló a helyi adók 2013. évi teljesítéséről 

42.  17/2004. (VI.1.) számú rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

43.  38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

44.  38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

45.  57/2012. (XII.19.)  

önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 3/2013. (I.31.), a 21/2013. (VI.6.) és a 36/2013. (XI.7.) önkormányzati 

rendelettel) 

46.  57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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47.  57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

48.  Érdi Városi Televízió Kft. tervezett bevételek 2014. év 

49.  ÉRDI SPORT KFT. 2014. évi üzleti terv 

50.  Az Érdi Városi Televízió és az Érdi Rádió 101.3 üzleti terve  2014. évre 

51.  13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 41/2012. (IX.27.) és az 

1/2013. (I.31.) önkormányzati delettel) 

52.  Vagyon_13_2012_1_függelek 

53.  Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről …..december 31-én. 

54.  Városfejlesztési üzleti terv 2014_1 2 

55.  ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONGAZÁLKODÁSI TERVE (Letöltési ideje: 2014.04.15) 

56.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója (Letöltési ideje: 2014.04.15) 

57.  Alapító Okirat módosítás 

58.  Megyei Jogú Városok Szövetsége: Tájékoztatás és összefoglaló a 2013. évi önkormányzati adóztatási adatokról 
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59.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése - Jelentősebb önként vállalt feladatok 

60.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - Jelentősebb önként vállalt feladatok 

61.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése - Jelentősebb önként vállalt feladatok 

62.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése - Jelentősebb önként vállalt feladatok 

63.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése - Jelentősebb önként vállalt feladatok 

 


