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1. Vezetői összefoglaló 
 

A hazai önkormányzati rendszer átalakítását jelentős mértékben meghatározó 
jogszabályok kerültek elfogadásra az elmúlt két év során, melynek eredményeként az 
önkormányzati feladatok köre bizonyos mértékben megváltozott, melyek a működési 
struktúra átalakulásának szükségességét eredményezik. A megváltozott feladatrendszer 
alapjait az új önkormányzati törvény (2011. évi Mötv.), valamint a járási törvény (2012. 
évi XCIII. tv.) határozták meg, valamint számos kapcsolódó törvény és a költségvetés 
stabilitása érdekében meghozott döntések befolyásolták. 

A pályázati célkitűzések szoros összhangban állnak Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának elképzeléseivel. Az önkormányzati rendszer átalakítása miatt új 
típusú feladatok, más hangsúlyok jelzik a települések számára az irányt. Alsónémedi 
helyzete speciális, hiszen az utóbbi években érte el az ötezres lélekszámot, és az 
agglomerációs létből fakadóan bár a helyi gazdaság (M0, M5 autópályák) jelentős 
részben profitált, a közigazgatásunk és közfeladat szervezésünk nem tudta követni a 
megváltozott igényeket. Komoly kihívást jelent mindezeket a feladatokat a hatékonyság 
növelésével ellátni a megváltozott finanszírozási rend alapján. Így a költségcsökkentés is 
hatványozottan szerepel pályázatunk céljai között.  

A komplex szervezetfejlesztés segítségével önkormányzatunk sikeresen betöltheti 
szerepét a hazai közigazgatás megújulása és a Magyary-program elvárásainak 
megfelelően. 
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2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
helyzete, szerepe 

2.1. Alsónémedi Nagyközség önkormányzatának helyzete 

Az önkormányzatokat érintő feladatváltozások jelentős mértékben érintették 
községünket. A növekvő népességszám által generált többletfeladatok és agglomerációs 
területi elhelyezkedés miatt szervezeti működésünkben szükségessé vált a változások 
felmérése, az új folyamatok megtervezése, megvalósítása, valamint az eredmények 
visszacsatolásának értékelése. Éppen ezért a projektgazda szervezet bemutatása során 
nem csak az önkormányzat, hanem a hivatal jelenlegi felépítését is vizsgálni szükséges.  
 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mellett működő 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységeit a Mötv. alapján látja el, szervezeti 
egységeikre tagoltan, melyek egymással mellérendeltségi viszonyban működnek. A 
hivatal finanszírozott létszáma 19 fő, amelyből 15 főt finanszíroz az állam. Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a következő szervezeti 
tagozódásban működik: a következő szervezeti tagozódásban működik: a jegyző alá 
tartozik a Pénzügyi csoport, Műszaki Csoport és Hatósági Csoport. A hivatal szervezeti 
felépítése a következő: 
 

 
A hivatal engedélyezett – költségvetési törvény alapján - létszáma jelenleg (2013. 
augusztus) 15 fő, a tényleges létszám 19 fő.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

A pályázó szervezet Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi térségi 
szerepét alapvetően a volt dabasi járás, a gyáli kistérség, a főváros közvetlen közelsége, 
és a főbb infrastrukturális elemek határozzák meg. A településen áthalad az 5-ös számú 
főút, a községből könnyen elérhető az M0-s és az M5-ös autópálya. Mindezek a tényezők 
jelentős munkaerő-elszívást eredményeznek, így a korábbi önellátó mezőgazdasági falu 
napjainkra ingázó, relatív alvótelepüléssé változott. A Képviselő-testület feladatai 
hatékonyabb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre, mely 
állandó bizottságok a következőek: 

• Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság,  
• Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.   

Az önkormányzat alá tartozik a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, amely a 
közművelődési feladatok látja el a településen, illetve a Mötv. szerint továbbá a kulturális 
szolgáltatásokat, a turisztikával kapcsolatos feladatokat és a helyi kistermelők számára 
biztosított árusítási lehetőséget. A részben önkormányzati tulajdonban lévő DAKOV Kft. 
működik közre a településüzemeltetés egyes feladatainak ellátásában, illetve a vízi 
közműszolgáltatásban 2013-ban. Az önkormányzat közszolgáltatási szerződés keretében 
gondoskodik: közvilágítás, köztemetők fenntartása, hulladékgazdálkodásra vonatkozóan. 
Vállalkozási szerződéssel pedig a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, illetve a 
hulladékgazdálkodás egyéb tereit fedi le. Az iskola és az óvoda működtetését a 100%-os 
önkormányzati tulajdonú ABÉVA Kft. látja el.  

A feladatok ellátását komplex módon a Mötv. 1. sz fejezetében meghatározott – felsorolt 
– tevékenységek tükrében tehetjük meg. Az alábbiakban a feladatellátás módja, 
megszervezése szerinti intézményeket, szervezeteket mutatjuk be, hozzájuk rendelve a 
Mötv. 13. §. (1). bekezdés szerinti feladatokat: 

Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal 

- teljes körben, közvetlenül: 
o településfejlesztés, településrendezés 
o településüzemeltetés 

� közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 
� gépjárművek parkolásának biztosítása 

o környezet-egészségügy 
� köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása 

o óvodai ellátás 
o lakás-, és helyiséggazdálkodás 
o területén hajléktalanná vált személyek ellátása, rehabilitációja, stb. 
o helyi környezet-, és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
o honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 
o helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok 
o sport-, és ifjúsági ügyek 
o nemzetiségi ügyek 
o közbiztonság, közterület-felügyelet 

- részben: 
o településüzemeltetés 

� köztemetők kialakítása és fenntartása 
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� közvilágításról való gondoskodás 
� helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása 

o egészségügyi alapellátás 
o szociális és gyermekjóléti ellátások 

ABÉVA Kft. (100%-os önkormányzati tulajdon) 

- részben: 
o lakás-, és helyiséggazdálkodás (iskola, sportcsarnok fenntartása) 

� helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása 
� közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 
� gépjárművek parkolásának biztosítása 

o közterületek, közintézmények elnevezése 
o környezet-egészségügy 

� köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása 
o területén hajléktalanná vált személyek ellátása, rehabilitációja, stb. 
o helyi környezet-, és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

DAKOV Kft. (részben önkormányzati tulajdon) 

- teljes körben, közvetlenül: 
o víziközmű-szolgáltatás 

- részben: 

o településüzemeltetés 
� helyi közutak tartozékainak kialakítása és fenntartása (síkosság 

elleni védekezés) 

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár (saját intézmény) 

- teljes körben, közvetlenül: 
o kulturális szolgáltatás 

� nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 
� filmszínház, előadó-művészi szervezet, helyi kulturális örökség 

védelme 
� helyi közművelődési tevékenység támogatása 

o kistermelők, őstermelők árusítási lehetőségének biztosítása 

ELMŰ Zrt. – külső szolgáltató (közszolgáltatási szerződés)  

- részben: 
o településüzemeltetés 

� közvilágítás 

Elohim Kft. – külső szolgáltató (közszolgáltatási szerződés)  

- részben: 
o településüzemeltetés 

� köztemetők fenntartása 

Kovács-Dustman Kft - külső szolgáltató (közszolgáltatási szerződés)  

o hulladékgazdálkodás 

 



7 

 

2.2. Alsónémedi nagyközség társadalmi-gazdasági helyzete 
 

Alsónémedi a Közép-Magyarországi Régióban, Pest megyében található Budapesttől 22 
km-re. A budapesti agglomeráció délkeleti szektor települései közé tartozik, tradícionális 
mezővárosias szerkezetű település. A település közigazgatási területe 49,07 km2, 
népsűrűsége 104,79 fő/km2. Megközelíthetősége kiváló, amely köszönhető egyrészt az 
M0-s és M5-ös autópályák közelségének. Másrészt a településen áthaladó 5-ös számú I. 
rendű főútnak, amely Budapest és Kecskemét, Szeged, illetve az országhatár (szerb és 
román) közt biztosít kapcsolatot. A vasúti közlekedést tekintve bár a település közvetlen 
vasúti kapcsolattal nem rendelkezik, de a térség 4 kötött pályás közlekedési vonala 
könnyen elérhető. 
 
Alsónémedi a legrégebbi Pest megyei települések közé tartozik, a terület már a rézkorban 
is lakott volt. 1398-ban a váci püspökség birtokába került, és egészen 1945-ig ide is 
tartozott. Némedi lakossága a történelem folyamán kétvallású lett. Mezőgazdasági 
településsé fejlődött, amiben közrejátszott, hogy Pest közelsége akadályozta az ipari 
fejlődést. A két világháború között a nagybirtokok parcellázásának köszönhetően a 
lakosság jelentős része jutott bérföldekhez. A második világháborút követően pedig az 
ipari fejlődés is beindult. Alsónémedi lakóinak többsége ma is a mezőgazdaságból él. 
Jellemzővé vált a nagyfokú gépesítés, a modern technika alkalmazása e téren.  

 

1. ábra: A település lakosságszámának a változása 2000 és 2012 között, Forrás: KSH-TSTAR 

 
A település lakosságszáma az 1970, de főleg 1980 után folyamatosan csökkent, azonban 
1990-től kezdve a vándorlási egyenleg már pozitív és a születések száma is növekedést 
mutat. A két tényező együttes hatásának köszönhetően Alsónémedi demográfiai 
jellemzői nem követik az országos tendenciát: a népesség csökkenés megtorpant, sőt 
növekedést mutat. 2000-ben a település lakosságszáma 4.672 fő volt, ami 2012-re 5.206 
főre emelkedett. Ez 12 év alatt több mint 11%-os növekedés, amely segíti a község 
hosszú távú fejlődési potenciálját és lehetőségeit. A növekedést alapvetően a pozitív 
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migrációs egyenleg eredményezte, amely főképp a budapesti lakosság agglomerációba 
történő áramlásával és a külföldi állampolgárok beáramlásával magyarázható.  
 
A településszerkezeten megfigyelhető az Alföldre jellemző kétbeltelkes településrend 
számos jellegzetes vonása. A házak nem alkottak utcákat, nem volt elkerített udvaruk, 
hanem az egész falut sövénykerítés vette körül, a kapuk a mezőre nyíltak. A falu 
növekedése miatt később megfigyelhető a mezők felé terjeszkedtek, így alakultak ki 
szálláskertek, melyek gyűrű alakban vették körül a falut. A birtokos parasztemberek két 
elkülönült telekkel rendelkeztek: az egyik a falu központjában csak lakás céljára használt 
épülettel, a másik tőle távolabb, a határban. A hajdani településszerkezet a település 
fejlődése, további beépítések miatt alig lelhető fel, csupán a település ősi magján vehető 
észre a templom környékén. Az Alsónémedin áthaladó 5-ös út a közösségi életének teret 
adó központ alulhasznosítását is okozta, azaz jelenleg a település nem rendelkezik 
hagyományos értelembe vett és akként működő településközponttal. Ezen egy elkerülő 
út létrehozása segíthetne. Problémát jelent még, hogy a település jelentős mennyiségű 
beépítésre alkalmatlan, vagy csak igen költségesen és nehézkesen alkalmas (belvizes) 
területtel rendelkezik. 
 
 

 

2. ábra: Jellemzőbb korcsoportok lakossághoz viszonyított százalékos aránya 2000-2010, Forrás: KSH-TSTAR 

 
A lakosság korosztályainak nagyságára azonban már az országos tendencia a jellemző, 
miszerint az aktív korú népesség (15-64 évesek) képviselteti magát a legnagyobb 
számban, utána közel azonos értéket mutat a 0-17 és a 65 éven felüli korcsoport. 
Kedvezőtlen képet mutat a bemutatott két korcsoport lakossághoz viszonyított 
arányának alakulása. A fiatalabb korosztály aránya csökkent 20,61%-ról 18,67%-ra, 
addig a 60 év felettieké tartósan 20% körül mozog. Pozitívum, hogy közepes az 
időskorúak aránya (20,2%), amely távlatilag a község elöregedéséhez csak kis 
mértékben járul hozzá, és kevésbé idéz elő szociális gondozási problémákat. 
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3. ábra: Alsónémedi munkanélküliségi adatai, Forrás: KSH-TSTAR 

 
 
A településen a munkanélküliek száma 2000-2002-ig csökkent, majd 2003-tól folyamatos 
növekedést mutat. A 2009-es év a válságnak köszönhetően soha nem tapasztalt 
mértékben, több mint a felével, 52%-kal nőtt a munkával nem rendelkezők száma. 
Pozitívumként említhető viszont, hogy a 2009 óta csökkenő tendenciát mutat a 
nyilvántartott álláskeresők száma. A nagyközségben nyilvántartott álláskeresők fele 
(50,86%) fél évnél hosszabb ideje keres munkát, ez a szám azonban a teljes vizsgált 
időszakban 30-50% körül ingadozik. Az álláskeresők iskolai végzettségét tekintve a 
munkanélküliek több mint fele (57,75%) nem rendelkezik érettségivel.  
Szintén pozitívumként értékelhető, hogy az álláskeresők kevesebb mint 8%-a keres 
pályakezdőként munkát. 
 

 
4. ábra: A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint, Forrás: KSH-TSTAR 
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Alsónémedi az oktatás terén nincs túl kedvező helyzetben, hiszen csak egy alapfokú és 
egy művészeti iskolával rendelkezik (Széchenyi István Általános Iskola, Fantázia Alapfokú 
Művészeti Iskola). A 2001. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai 
végzettsége összességében elmarad az országos átlagtól. Jelentős hányadot, a népesség 
több mint felét, 51%-át teszi ki a 7 éves és idősebb népesség közül azok, akik elvégezték 
az általános iskola 8. évfolyamát, vagy annyit sem. Megállapítható tehát, hogy a 
lakosság közép- és főleg felsőfokú iskolázottsági szintje (17,8% és 4,76%) szűkebb és 
tágabb környezetével összehasonlítva is messze elmarad a kívánalmaktól (kistérségi 
érték: 18,5% és 5,1%, megyei érték: 19,3% és 8,3%). Ez többek között annak is 
köszönhető, hogy a betelepedő külföldi vendégmunkások alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkeznek. A településen az eredeti roma lakosság nem számottevő, azonban jelentős 
a Romániából idénymunkára ideutazó romák száma. 
 
Általánosságban elmondható, hogy jó a közlekedési hálózat, a főbb közlekedési 
rendszerek könnyen elérhetők. Alsónémedi közlekedés-földrajzi elhelyezkedésében az 5. 
számú főút és az M0-s és M5-ös autópálya közelsége a meghatározó. Ez a község 
fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű lehet. A település 
megközelíthetőségéről a vállalkozások igen pozitívan nyilatkoznak. Azonban problémát 
jelent az 5. számú főút a nagyközséget elkerülő szakaszának hiánya, amely jelentős 
környezeti, legfőképp zajszennyezést okoz. Az utak és járdák minőségét a helyi lakosság 
nem tartja megfelelőnek. A vasúti közlekedést tekintve bár Alsónémedi közvetlen vasúti 
kapcsolattal nem rendelkezik, de a térség 4 kötött pályás közlekedési vonala könnyen 
elérhető. A Budapest – Vecsés – Üllő - Cegléd fővonal sűrű forgalmat bonyolít, a 
Budapest – Ecser – Nagykáta – Újszász – Szolnok és a Budapest – Ócsa – Dabas – 
Lajosmizse – Kecskemét vonal a személyszállításban játszik fontos szerepet a térségben. 
A településen azonban a haránt irányú közlekedés nem megfelelő. 
 

 
5. ábra: Alsónémedin regisztrált vállalkozások a foglalkoztatottak száma alapján 2011., Forrás: KSH-TSTAR 

A regisztrált vállalkozások foglalkoztatotti létszám szerint megoszlása (2011, KSH-
TSTAR): 

• 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások aránya 24,4% 
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• 1-9 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások aránya 73,47% 
• 10-19 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások aránya 1,06% 
• 20-49 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások aránya 0,3% 
• 50-249 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások aránya 0,5% 
• 250-499 főt, valamint 500 és több főt foglalkoztató regisztrált vállalkozás is 

található a településen, 1-1 darab.  
A fentiek alapján az Alsónémedin működő vállalkozások legáltalánosabb jellemzője a kis 
méret: a vállalkozások döntő többsége kis- vagy mikrovállalkozás, a vállalkozási 
szerkezet elaprózódott. Pozitívum azonban, hogy nagyvállalkozások is megjelentek a 
településen, melynek legfőbb oka Budapest közelsége és a kiváló közlekedési viszonyok. 
 
A megélhetés alapját a mezőgazdaság jelentette és húzóágazata a mai napig is 
Alsónémedi gazdaságának. Döntő mértékben hozzájárul a helyi munkaerő 
foglalkoztatásához, ugyanis a mező-és erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak részaránya 
magas (23,8%). Mindez a kiterjedt, jó minőségű, mezőgazdasági termelésre alkalmas 
területeknek, valamint annak a történelmi adottságnak köszönhető, hogy Alsónémedin 
nem TSZ, hanem Szakszövetkezet alakult, a TSZ-esítés alkalmával nem vontak be 
minden termőföldet, így megmaradhatott a háztáji gazdálkodás is.  

Elmondható, hogy a magángazdálkodás folyamatosan jelen volt és van a település 
életében. A rendszerváltás után a mezőgazdaság átalakult: jellemzővé vált a nagyfokú 
gépesítés, a modern technika alkalmazása. Korábban általános volt a háztáji állattartás 
is. A Mezőgazdasági Szövetkezet szarvasmarha és sertéstelepet üzemeltet. A gazdaság 
fejlesztése kiterjed a mezőgazdasági termelés korszerűsítésére (piaci igények 
figyelembevétele, gép és technológiai fejlesztés). A település gazdasága szempontjából 
problémát jelent azonban, hogy a helyi mezőgazdasági fejlődést értékesítési gondok 
akadályozzák. Így fontos a termékszerkezet piaci igényekhez alakítása (bio-, es helyi 
specialitású termékek) vagy a meglevő mezőgazdasági egységek hatékonyságának 
növelése. Megközelítőleg 2000 hektáron folyik szabadföldi kertészeti tevékenység, és 800 
hektáron növénytermesztés.  

Az ipari foglalkoztatás jelen van a településen, de jelenléte nem markáns, nem 
meghatározó egyik iparági szektorban sem. A helyi adóbevételeknek nagyságrendileg a 
87%-át az iparűzési adó teszi ki. A mezőgazdaságban, az iparban es az építőiparban 
nagyjából azonos arányban dolgoznak (25,5% es 24,8%), annak ellenére, hogy a 
település hagyományosan mezőgazdasági múlttal rendelkezik. 
 
Az 1960-as években betelepültek állami vállalkozások (Közép-magyarországi MÉH, 
MAGÉV, Svábtej, Szeszfőzde, ELZETT, ÁFÉSZ). A rendszerváltás után, a korábban állami 
vállalatok megszűntek, ma Kft-k 13 működnek a helyükön. A 80-as évektől a kisipari 
tevékenység is fellendült. Az ipari tevékenységek a település északi és déli részére 
tervezettek, logisztikai központok, raktárak mellett üzemekkel, kereskedelmi cégekkel. 
A gazdasági válság egyébként érezhető az ipar területén is, sok cég áll felszámolás alatt, 
vagy kényszerül a fejlesztések helyett a megmaradásra koncentrálva működni, több-
kevesebb sikerrel. 
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5. ábra: Alsónémedi adóbevételei 2006-2011, Forrás: KSH-TSTAR 

 
Szolgáltatások, turizmus 
 
A foglalkoztatottak legnagyobb része a szolgáltatás jellegű ágazatokban dolgozik 
(51,1%). A településen 73 kiskereskedelmi egység működik (2011), melyek felszereltek, 
tágasak, bőséges árukészlettel rendelkeznek. A helyi termékeknek, szolgáltatásoknak 
azonban nincs túl sok esélyük Budapest közelsége miatt. Ez az állapot csak egy gyökeres 
szemléletváltással - a helyi termékek, helyi szolgáltatások igénybe vételének 
preferálásával - változtatható meg. A kereskedelmi egységek 20,54%-át működtetik 
egyéni vállalkozások. A vállalkozási kedv csökkenését jelzi, hogy a az egyéni 
vállalkozások száma 2000-ről 2011-re 35%-kal csökkent. Az általános kereskedelmi 
tendenciákkal ellentétben a vizsgált időszak alatt az élelmiszer üzletek, különböző 
ruházati és egyéb szaküzletek száma nem csökkent, hanem stagnál. A kiskereskedelmi 
üzletek legnagyobb része élelmiszer jellegű üzlet (49 db, 67,1%), illetve ruházati 
szaküzlet (9,58%). 
 
Bár a Közép-Magyarországi Régió a legnépszerűbb célrégió turisztikai szempontból, 
azonban a főváros környezetében lévő kisebb települések, köztük Alsónémedi, nem 
lehetnek versenytársaik Budapestnek. Ennek köszönhetően az agglomerációs települések 
turisztikai célpontként elsősorban a főváros lakossága által látogatottak. Rövidebb, egy-
két napos szabadidős tevékenységekre specializáltak, mint például: kerékpározás, 
természetjárás, az épített környezet értékeinek megőrzése, bemutatása vagy a kulturális 
programok szervezése. A település számos természeti és épített értékének ellenére 
jelenleg nem része Magyarország idegenforgalmi szempontból számon tartott 
településeinek, így a turisztika nem tartozik Alsónémedi húzóágazatai közé. 
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SWOT-analízis 
 
A SWOT-analízis Alsónémedi nagyközség erősségeit és gyengeségeit, mint belső 
adottságokat mutatja be, ugyanakkor feltárja a külső lehetőségeket és azokat a 
veszélyeket, amelyek a fejlődés korlátait jelenthetik a település jövőbeni 
fejlődése tekintetében. 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
• Növekvő népesség, pozitív bevándorlási egyenleg. 
Magas népesség megtartó képesség, jelentős a 
községbe beáramló fiatal és középkorúak aránya. 

•  A gyermekkorosztály aránya magas. 
•  Nemzetiségi szempontból heterogén a lakosság. 
• Kedvező természeti adottságok, viszonylag 
romlatlan természeti környezettel-, és védett 
természeti értékekkel. 

•  Jó minőségű termőföld, jelentős agrártermelési 
hagyományokkal és külterületi bázisokkal. A 
megélhetés alapját a mezőgazdaság képezi. 

•  A térséghez képest magasabb a foglalkoztatottak 
aránya. 

•  A helyben foglalkoztatott lakónépesség száma 
viszonylag magad (56%). 

•  Alacsony a rendszeres szociális segélyben 
részesülők száma (1-4 fő). 

•  Közepes az időskorúak aránya (20,2%), amely 
távlatilag a község elöregedéséhez csak kis 
mértékben járul hozzá, és kevésbé idéz elő szociális 
gondozási problémákat. 

•  A lakásállomány több mint fele 3 vagy annál 
nagyobb szobaszámmal rendelkezik. Emellett az 
átlagos lakások alapterülete 81m2. 

•  Lakossági szolgáltatások színvonala kielégítő. 
•  Viszonylag magas közéleti aktivitás. 
•  Kibontakozó civil szféra, aktív civil élet jellemző. 
•  A lakosság folyamatos önkormányzati tájékoztatása 
biztosított a honlapnak, illetve a helyi lapnak 
köszönhetően. 

•  Az épületállomány egy része építészeti és 
helytörténeti értéket képvisel. 

•  A nagyközség közlekedés földrajzi elhelyezkedése 
kiváló (5-ös főútnak, M0-s és M5-ös autópálya 
közelségének köszönhetően), a vállalkozás az út 
viszonyokról pozitívan nyilatkoztak. Jó a közlekedési 
hálózat, a főbb közlekedési rendszerek könnyen 
elérhetők. 

•  A vonalas közmű infrastruktúra színvonala közepes. 
•  A szennyvízhálózatba kapcsolt ingatlanok aránya 
98%. 

•  Fejlesztett közparkok és a lakott részekhez közel 
található természetes környezet adnak lehetőséget a 
lakosság pihenésének, kikapcsolódásának. 

•  A települési intézmények a jelenlegi lakosságszámot 
kielégítik. Az állomány állaga, állapota megfelelő. 

•  Települési- és kistérségi szintű fejlesztési 
elképzelések. 

•  Az együttműködés fejlődő jelei. 
•  Kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás. 
•  A környezettudatosság jegyében a településen 
szelektív hulladékgyűjtés folyik. 

•  Tudatos területgazdálkodás. 

• Magas a gyermektelen és az egy gyermekes 
családok aránya (63,2%). 

•  A halálozás száma növekedést mutat. 
•  A helyben foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak 

aránya közepes (10%) 
• Lakások 44,7%-a félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakás. 
• Viszonylag kevés a civil szervezetek száma. 
• Az önkormányzati költségvetés szűkössége 

csökkenti a pályázati részvételi lehetőségeket. 
• Az építészeti emlékek karbantartása sokszor 

elmarad. 
• A település településközpontja nem elégíti ki a 

klasszikus településközponti funkciókat, elsősorban 
az 5-ös út áthaladása miatt. 

• Nincs Alsónémedinek kialakult településkapuja. 
• Kevés a településen a közösségi célú terület. 
• Sok helyen nehezen járható, burkolatlan utakkal, 

járdákkal találkozhatunk. 
• Kerékpárutak hiánya. 
• Az egészségügyi létesítmények és ellátó-hálózat 

minősége nem megfelelő. 
• A helyi munkahelyek száma viszonylag alacsony, 

nem megfelelő szerkezetű a helyi lakosság 
képzettségi szintjéhez. 

• Korlátozottak a fejlesztésre fordítható saját 
források. 

• Jelentős a településen áthaladó forgalom, hiányzik 
a haránt irányú közlekedés. A tömegközlekedéssel 
való megközelíthetősége nehézkes. 

• Hiányos alap- és középfokú képzési-oktatási bázis. 
Az iskolázottsági adatokból kitűnik, hogy a lakosság 
közép- és főleg felsőfokú iskolázottsági szintje 
messze elmarad a kívánalmaktól. 

•  Tájba nem illeszkedő funkciók és épületek 
jelenléte. 

• Szemetelés, illegális lerakók jelenléte a település 
belterületi határában is. 

• Mezőgazdasági tevékenységből származó időszakos 
por- és pollenszennyezés. 

• A település nem végez sem külső, sem belső 
jelentős marketing tevékenység.  

• Alacsony mértékű saját fejlesztési forrás. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
• A családtámogatási rendszereknek 

köszönhetően a gyermekvállalás növekszik.  
• Távmunka es távoktatási rendszerek 

segítségével a szakmai továbbképzés könnyedén 
elérhetővé válik.  

• A gazdasági válság és recesszió 
kiszámíthatatlan társadalmi- gazdasági hatásai. 

• Külföldi vendégmunkások főleg keletről 
történő beáramlása. Kedvezőtlen társadalmi és 
közbiztonsági hatásokkal bír. Például: lakóhelyük 
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• Állami támogatás igényelhető a 
lakáskorszerűsítésre, amely javíthatja a 
lakásállományt. 

• ÚMFT támogatási lehetőségeinek optimális 
hasznosítása településfejlesztési program szerint; 

• A környezet egészséges állapotának 
megőrzése, megújuló energiák használatára 
ösztönzés. 

• Egyre népszerűbbek a hazai helyi termékek, 
melyeket helyben termeltek és feldolgozottak.  

• Az internetnek köszönhetően a gyorsabb 
információáramlás biztosíthatja az átláthatóságot, a 
véleménynyilvánítás lehetőségét. 

• Civil szervezetek tevékenységének erősödése 
érhető el az új pályázatok és a kiemelt társadalmi és 
médiafigyelemnek köszönhetően. 

• 5-ös út magasabb rendű tervek szerinti 
áthelyezése az elkerülő útra a településen áthaladó 
forgalom csillapításával élhetőbb települést és 
központot hozhat létre. 

• Igazgatási feladatok ellátási rendszerének 
korszerűsítése. 

• Oktatás-, egészségügy-, szociális- és 
kulturális intézményrendszer fejlesztése; 

• Munkahelyteremtés. 
• Képzések, átképzések korszerűsítése. Ezen 

belül kiemelten a környezetvédelmi témák oktatása 
a helyi társadalom (gyermekkorúak, mezőgazdasági 
termelést folytatók, stb.) számára. 

• EU ismeretek oktatása közép és felsőfokon. 
• Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. 
• Befektetői találkozók, projektbörzék 

megszervezése. 
• Agrár- és vidékfejlesztés. 
• Vállalkozásfejlesztés. 
• Adatbázisok és információs rendszerek 

korszerűsítése. 
• Tájspecifikus adottságok gazdasági célú 

hasznosítása. 
• Építészeti örökség védelme és kulturális 

hagyományok ápolása. 
• Együttműködési hajlandóság fokozása. 
• Marketing akciók. 
• A fejlődéshez szükséges programozási 

dokumentumok kidolgozása. 
 
 
 
 

szerinti csoportosulás szegregációhoz vezethet; 
többnyire alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkeznek ezáltal nehezebben helyezkednek el. 

• Csökkenő születésszám. 
• A népesség megtartó képesség és a 

demográfiai folyamatok (fiatal korosztály 
beszűkülése, idős korosztály arányának növekedése) 
tovább romlanak, a munkahelyek száma tovább 
csökken. 

• A gazdasági válságban a munkanélküliség is 
növekvő tendenciát mutat, melyek újabb, illetve 
fokozódó szociális nehézségeket jelent. 

• A tervezett fejlesztésekhez szükséges saját 
források körének további szűkülése, az adszorpciós 
képesség stagnálása, további romlása. 

• Külföldi bevándorlók és az agglomerációba 
áramló lakosok a helyi 

• hagyományoktól idegen kultúrát képviselnek, 
és közönyösek a település iránt. 

• A település számos fejlesztésre, beépítésre 
kijelölt területein jelentős a belvízveszély. 

• Nehezen hozzáférhető EU és hazai támogatási 
források. Különösen a Közép-Magyarországi 
régióban a pályázati lehetőségek beszűkülése, a 
támogatási összeg csökkenése. 

• Vállalkozói hajlandóság nem javul, a 
jövedelmek nem növekednek. 

• A fejlődés programjai nem kerülnek 
kidolgozásra. 

•  A gyermeklétszám csökkenése miatt az 
intézmények alulhasznosítása. 

• A helyi mezőgazdaság fejlődését értékesítési 
gondok akadályozzák. 

5. ábra: Alsónémedi nagyközség SWOT-analízise,  
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3. Projekt indokoltsága, beazonosított problémák 
 

A Mötv, és a Járási tv. rendelkezéseinek bevezetése miatt hangsúlyosabb szerephez 
jutnak a valódi önkormányzati feladatok, úgy, mint helyi gazdaságfejlesztés, 
településfejlesztés, stb., ugyanakkor ezen feladatok ellátása csak úgy lehetséges, ha a 
megváltozott feladatoknak megfelelő szervezetrendszert tudunk kialakítani, a meglévő 
problémákat pedig hosszú távon és a hatékonyság növelésével egyidejűleg kezelni 
tudjuk. Mindezek függvényében Alsónémediben az alábbi problémák indokolják jelen 
projekt megvalósítását: 

- a támogató infrastruktúra és a jelenlegi szerződéses kapcsolatok nem felelnek 
meg a hatékony irányítás kívánalmainak. Az alapfolyamatok kezelése során 
előfordulnak ügyintéző hibák, munkacsúcsok, hosszú átfutási idők. A szerződéses 
kapcsolatok kezelése szervezetileg megoldott, ugyanakkor a feladatok és a 
hatáskörök egyensúlya nincsen meg, ami esetenként felesleges duplikációhoz, 
vagy döntéshozatali jogosultsági dilemmához vezet. Komplex (before-after) típusú 
– értsd: 2013 előtti és utáni időszak) vizsgálat szükséges annak alátámasztására, 
hogy miként lehetséges a gazdasági társaságok kapcsolódó tevékenységének 
hatékonyabbá tétele, valamint a megfelelő intézményirányítási modell kialakítása. 
 

- Az önkormányzati fenntartású intézmények irányítása nem egységes. 
 

- a feladatok ellátása során célunk rávilágítni azon pontokra, ahol megtakarítási 
potenciál vagy bevételnövelés realizálható az önkormányzatnál, valamint egy 
átfogó, a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek is megfelelő 
vagyongazdálkodási stratégia megalapozása. Ezen belül a tevékenység terjedelme 
és költségei, valamint a középtávú finanszírozás összhangja és a beavatkozások 
fókuszpontjainak pénzügyi háttere vizsgálandóak. 
 

- Hiányzik az önkormányzati fenntartásban, működtetésében lévő intézményekkel 
kapcsolatos feladat ellátási és ehhez kapcsolódó finanszírozás modell, különösen 
olyan területeken, ahol megbízott Kft. az önkormányzat vagyonát használja.  
 

- A szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata kapcsán az önkormányzat 
érvényben lévő szabályzatainak felülvizsgálata, és módosítása szükséges a 
vagyongazdálkodás, a pénzügyi igazgatás, valamint a közszolgálati szabályzat és 
az ahhoz kapcsolódó munkaügyi szabályzatok terén. A pénzügyi igazgatás és a 
vagyongazdálkodás felülvizsgálata reményeink szerint megteremti az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlyát, amelynek keretében lehetőség nyílik arra, 
hogy az önkormányzat fejlesztéseket is végrehajtson (pályázati úton, vagy saját 
erőből, de hitel nélkül). Ezáltal válhat valóra az a törvényalkotói szándék, mely 
szerint a települési önkormányzatoknak sokkal nagyobb hangsúlyt kell fordítaniuk 
a jövőben a településfejlesztés tágan értelmezett feladataira. A feladatellátás 
során további cél az, hogy a költségvetési törvényben meghatározott 
köztisztviselői létszám dolgozzon a Hivatalban. Új hivatali struktúra kidolgozása, 
amelynek megvalósítása által hatékony és korszerű hivatalvezetés jön létre. 

 

Jelen projekt célja hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata hatékonyan tudjon 
reagálni a megváltozott törvényi szabályozásból következő feladatokra, és mindehhez 
hatékony szervezetrendszert biztosítson, melynek célja a hatékonyságnövelés mellett a 
költségcsökkentés, illetve a feladatokhoz kapcsolódó munkaszervezet kialakítása. A 
megváltozott környezetet az „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a járások kialakításáról, valamint 
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
rendelkezési tartalmazzák. Mindezek mellett a Magyary-program vonatkozó beavatkozási 
területei adják meg azt a hátteret, amelyhez igazodnia szükséges az önkormányzatnak 
is.  
A pályázati célkitűzések három fontos szempontot juttatnak érvényre: 

- Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának vonatkozó szervezetfejlesztési céljai 
- a megváltozott feladat-ellátási rendhez történő alkalmazkodás 
- hatékonyságnövelés 

 
Célkitűzéseink a projekt indokoltságának tükrében válnak egyértelművé (lásd: Pályázati 
Adatlap 5.1. fejezet), melyek között még a következőek szerepelnek:  

- az Önkormányzat feladatait érintő változások következtében a költséghatékony és 
feladatorientált szervezeti-működés 

- humán kapacitásgazdálkodás tekintetében szükséges átalakítások megtervezése, 
megvalósításának és az előrehaladásának, illetve teljesülésének nyomon-
követése, támogatása. 

- a lakossági igényekhez jobban igazodó, pénzügyileg fenntartható, az 
erőforrásokat hatékonyan felhasználó közszolgáltatások érdekében szükséges 
felmérések, vizsgálatok, működés- és folyamatfejlesztések megalapozása és 
megvalósítása. 

 
Projektlogikánk alapján az 5.1. fejezetben azonosított problémákra konkrét akciókkal 
kívánunk reagálni, melyek minden esetben illeszkednek a pályázati kiírás 
tevékenységeihez.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Feltárt helyi problémák, célok rövid megnevezése 
Tevékenység 
számozása 

(PU) 
Kapcsolódó tevékenység Kötelező/ 

vállalható 

A helyi intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok egységes irányításának megteremtése. 
A gazdasági társaságok működésének hatékonyabbá tétele. 
A hivatal és a cégek kapcsolattartási struktúrája 
kidolgozatlan, szükséges a beszámoltatás, a dokumentációs 
rend és a felelősségi kapcsolatok egzakt, egységes 
tisztázása. Feladatok és hatáskörök egyensúlyának 
megteremtése, felesleges duplikációk elkerülése. 

2. 

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató 
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a 
kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata 
az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, 
intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, 
a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére 
irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

K 

A hatékony gazdálkodás elemeit meghatározó 
vagyongazdálkodási stratégia kidolgozása. 
Költségmegtakarítás és bevételnövelés lehetőségeinek 
feltárása, a jelenlegei helyzet értékelésével. 

3. 

A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly 
megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel 
összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési 
helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a 
költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú 
opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal 
rendelkező opciók meghatározása.  

K 

Hiányzik a költségek forrásainak feltárása, átláthatóvá tétele, 
és a feladatstruktúra szerinti finanszírozási modellek 
kidolgozása. Az önkormányzati vagyon vállalkozó / egyéb 
intézmény / szervezet által a feladat ellátás során történő 
használat pénzügyi vonatkozásainak rögzítése. 

4. 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló 
intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, 
közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, - kapcsolatos 
feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. 

K 

Az önkormányzat korábbi felmérés, vagy egyéb 
visszacsatolás híján nincs tisztában a lakosság 
közszolgáltatásokkal, ügyfélkapcsolati, hivatali ügyintézéssel 
kapcsolatos elégedettségéről.  

9. 

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő 
igényekről.  A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak 
felmérése minimum egy adekvát módszer. 

V. 

Munkaoptimalizálás és hatékonyságjavítás szükséges az 
ügyintézés és a szervezeti egységek tevékenységében. A 
megváltozott feladat-, és hatáskörök miatt sürgősen 
szükséges ennek a folyamatnak az elvégzése. 

10. 

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és 
támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó 
szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat 
árszervezése, optimalizálása.  Folyamatok átszervezése abban az 
esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok 
erőforrásigénye csökken. 

V. 

Komplex humánerőforrás és munkaköri átvilágítás 
szükséges, melyek szorosan összefüggenek a megváltozott 
önkormányzati feladatellátással.  

12. 

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a 
polgármesteri hivatal és a Alsónémedi intézményei, jelentősebb 
foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a 
munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének 
felülvizsgálata, átszervezése 

K. 

A hatékonyság mérése, értékelése, egzakt mutatókkal való 
megfeleltethetőségének kialakítása. 13. 

A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának 
folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, 
szakértői támogatás biztosítása. 

K. 
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4. Projekt illeszkedése a támogatási célhoz 

Jelen fejezetben – a részletes szakmai tartalom bemutatását megelőzően – be kívánjuk 
mutatni projektünk illeszkedését a Pályázati Útmutató A1. pontjában megfogalmazott 
célokkal. Az illeszkedés tényét a pályázati kiírás céljának történő megfelelés 
ismertetésével és a megvalósítható intézkedési területek bemutatásával igazoljuk. 

A pályázati kiírás A1. pontjában „Pályázat célja” címszó alatt található elvárásoknak 
projektünk a következőekben felel meg: 

PU/A1 pontban megfogalmazott cél Pályázati tevékenység 

A Mötv. és Járási tv. rendelkezései alapján 
megváltozott önkormányzati 
feladatkörökkel, szervezeti működéssel 
összefüggő változások felmérése, 
megtervezése, megvalósítása és a 
visszacsatolása 

A pályázati célkitűzések szoros összhangban állnak 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
elképzeléseivel. Az önkormányzati rendszer 
átalakítása jelentős mértékben érinti az 
agglomerálódó községünk önkormányzati feladatait. 
A megváltozott feladat-ellátási rendben és 
finanszírozási környezetben is ésszerűen, 
fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálat 
nyújtásával szükséges Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának ellátni kötelező-, és önként vállalt 
feladatait.  

Az önkormányzatok költségcsökkentésének, 
hatékonyságnövelésének módszertani és 
gyakorlati támogatása annak érdekében, 
hogy a megváltozott feladatellátási rendben 
és finanszírozási környezetben is ésszerűen 
és fenntarthatóan szervezett 
szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként 
vállalt feladatokkal vegyenek részt. 

Komoly kihívást jelent mindezeket a feladatokat a 
hatékonyság növelésével ellátni a megváltozott 
finanszírozási rend alapján. Így a költségcsökkentés 
is hatványozottan szerepel pályázatunk céljai között. 

A pályázati kiírás A1. pontjában „Pályázatban megvalósítható intézkedési 
területek” fejezetben meghatározott tevékenységek közül a kötelezően megvalósítandó 
feladatok elvégzésén túl további kettő választható tevékenység megvalósítását vállaljuk.  

Mindezeknek megfelelően a következő intézkedési területek megvalósítását tűztük ki 
célként: 
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Tevé-
kenység 
jellege 

Feladat / tevékenység 
megnevezése 

Illeszkedés a helyi igényekhez / tevékenység 
teljesítése 

Támogató infrastruktúra és a 
szerződéses kapcsolatok 
felülvizsgálata, kiszervezés (2. sz. 
tevékenység) 

Az illeszkedés értelmezhető, tekintettel arra, hogy 
a 2.1. fejezetben bemutatottak alapján 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata számos 
feladatot lát el jelenleg is kiszervezett módon.  
A szervezetek gazdálkodására, működésére 
irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és 
megvalósítása, javaslatok megfogalmazása. Az 
összes kiszervezett tevékenység komplex 
felülvizsgálata. 
 

Költségcsökkentés, 
hatékonyságnövelés opciói, stratégia 
(3. sz. tevékenység) 

Az illeszkedési értelmezhető, tekintettel arra, hogy 
a megváltozott feladatellátási és finanszírozási 
rend jelentős mértékben érinti a növekvő 
lakosságszámú községet. 
A jelen költségvetési, gazdálkodási helyzet 
áttekintése, majd gördülő tervezés jellegű 
módszertan, illetve feladatalapú költségvetési 
folyamatelemzés segítségével rövid-, közép-, és 
hosszú távú költségcsökkentési és 
hatékonyságnövelési struktúra kialakítása, több 
változó opció, jövőbeni stratégia nevesítésével, 
mely opciók között erősorrendet határozunk meg. 
 

Feladatellátási és finanszírozási 
modell kidolgozása (4. sz. 
tevékenység) 

Az illeszkedés értelmezhető, tekintettel arra, hogy 
a szociális, óvodai, iskolai feladatellátás és 
megváltozott struktúra jelentős mértékű 
átalakítást igényel az önkormányzat működését 
illetően is. A cél olyan működőképes megoldások 
feltérképezése, amelyek révén az önkormányzat 
által fenntartott vagy működtetett intézmények 
finanszírozása egy jól működő modellbe 
integrálódik. 
 

Humán-erőforrás 
kapacitásgazdálkodásának 
felülvizsgálata (12. sz. tevékenység) 

Az illeszkedési értelmezhető, tekintettel arra, hogy 
a megváltozott feladatellátási és finanszírozási 
rend jelentős mértékben érinti a növekvő 
lakosságszámú községet. 
Cél egy olyan korszerű munkaköri koncepció 
kialakítása, a hatékony kapacitásgazdálkodás 
érdekében, az átalakult feladatokkal összhangban. 
Kompetenciák feltérképezése, munkaköri 
követelmények, kapacitások felmérése, 
sztenderdizált munkaköri dokumentáció 
összeállítása, stb. 

 

Hatékonyságnövelő intézkedések 
nyomon követése (13. sz. 
tevékenység) 

Az illeszkedés értelmezhető, a tevékenység sikeres 
megvalósítása biztosítja a projekt sikerét. 
Hatékonyságot mérő mutatószámok 
meghatározása, folyamatos adatgyűjtés, nyomon 
követési módszertan kidolgozása, indikátorok és 
mérési pontok meghatározása szervezeti 
egységenként, stb. 
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Tevé-
kenység 
jellege 

Feladat / tevékenység 
megnevezése 

Illeszkedés a helyi igényekhez / tevékenység 
teljesítése 

Lakossági elégedettség-, és 
igényfelmérés a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatban (9. sz. tevékenység) 

Az illeszkedés értelmezhető a 20.000 fős 
lakosságot nem meghaladó települések esetében 
is kiemelten fontos a lakosság véleményének 
megismerése, a Magyary-program célkitűzéseinek 
megvalósításához.  

 

Szakmai és támogató folyamatok 
felülvizsgálata (10. sz. tevékenység) 

Az illeszkedés egyrészt a 2.1. fejezetben 
bemutatott struktúra szerint, másrészt pedig a 
megváltozott feladatellátás miatt indokolt. 
Az önkormányzat érvényben lévő szabályzatainak 
felülvizsgálata, és módosítása a 
vagyongazdálkodás, a pénzügyi igazgatás, 
valamint a közszolgálati szabályzat és az ahhoz 
kapcsolódó munkaügyi szabályzatok terén. (a 
három megjelölt terület). Alapvető cél az 
erőforrásigények csökkenése. 
  

 

5. Szakmai tartalom részletes bemutatása 
A szakmai tartalom bemutatását egységes szerkezetben tesszük meg minden 
tevékenység esetében. Az egyes tevékenységekre vonatkozóan így a következő 
struktúrát alkalmazzuk: 

- feladat bemutatása: (PU A/1 tevékenység megnevezése) 
- tevékenység megvalósításának részletes módszertana, tartalma 
- tevékenység eredménye (és ha releváns: munkaközi eredmények) 
- indikátorok 

Mindezek alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által vállalt tevékenységek a 
következő tartalommal kerülnek megvalósításra: 

 
2. sz. tevékenység 

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a 
szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető 
önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi 
struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a 
gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti 
javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES MÓDSZERTANA, TARTALMA 

Az intézményirányítási modell elkészítésének alapja, hogy az önkormányzat által ellátott 
feladatok, a rendelkezésre álló infrastruktúra, illetve szervezet-, és intézményrendszer 
meghatározásra kerüljön. Ezt követően a vizsgálat alapját egy mátrixrendszer képezi, 
amely három összetevőt vizsgál:  

- támogató infrastruktúra,  
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- kiszervezett feladatok,  
- kiszervezhető feladatok.  

Utóbbi kettőre vonatkozóan egy feladatlistát állítunk össze. A hatékony 
szervezetfejlesztés érdekében megvizsgáljuk, hogy miként láttuk el ezeket a feladatokat 
2013 előtt, és jelenleg, melyhez a hatályos, vonatkozó jogszabályi környezetet 
térképezzük fel. Emellett dokumentumelemzést, feladatkör-vizsgálatot végzünk, valamint 
mélyinterjúkat tartunk, és a visszacsatolás érdekében a lakossági igényfelmérés 
eredményeit vesszük igénybe. Ezt követi az eredményvizsgálat, amely egyrészt 
dokumentumvizsgálat (költségek, beszámolók, teljesítésigazolások, SZMSZ, stb.) 
másrészt pedig a leggyakoribb tevékenységeknél line folyamatvizsgálatot alkalmazunk. 
Ennek eredményeként létrejött értékelés képezi az alapját az intézményirányítási modell 
elkészítésének, mely bemutatja az átfogó intézményi struktúrát és irányítási rendszert. 
Ennek része egy részletes feladatleltár, amely tartalmazza az adott feladat szakmai 
tartalmát, a feladat illeszkedését a stratégia cél(ok)hoz, valamint a feladatellátás 
jelenlegi és a jövőben megcélozni kívánt szintjét. Ennek részeként rögzítjük a 
feladatellátáshoz jelenleg rendelkezésre álló infrastrukturális hátteret, továbbá az ellátást 
támogató külső erőforrások (külső szállítók, szakértők stb.) és az ellátást biztosító belső 
kapacitások szűk keresztmetszeteinek feltérképezését. 

Tekintettel arra, hogy községünkben több feladatot is önkormányzati tulajdonú 
társaságok, illetve közszolgálati szerződéssel rendelkező társaságok látnak el, a 
gazdasági társaságok tevékenységének hatékonyabbá tétele hangsúlyos részét képezi 
munkánknak. A vizsgálat alapját itt is az ellátott feladat adja. Célunk, a hivatal irányítási, 
ellenőrzési, kapcsolattartási rendszerének egzakt kialakítása, a kft-knek kiszervezett 
kötelező önkormányzati feladatok kapcsán a hivatal és a cégek kapcsolattartási 
struktúrája, a beszámoltatás, a dokumentációs rend, a felelősségi kapcsolatok tisztázása 

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

Az ellátandó feladatokat, a támogató infrastruktúrát és a szerződéses kapcsolatokat 
bemutató tanulmány, mely olyan intézményirányítási modell, amely vonatkozik az átfogó 
intézményi struktúrára és az irányítási modellre. Cél az önkormányzat irányítási, 
ellenőrzési, kapcsolattartási rendszerének kialakítása, a kiszervezett feladatok 
kapcsolattartási és feladatstruktúrájának meghatározása. 

- a feladatleltárt, a támogató infrastruktúrát és a szerződéses kapcsolatokat 
bemutató tanulmány 

- tanulmány az átfogó intézményi (társasági) struktúrára és az irányítási modellre 
vonatkozó javaslatokról 

- intézményirányítási modell 

A módszertan alapján fontosabb munkaközi eredmények:  

- komplex mátrixrendszer a három tényező vizsgálatára vonatkozóan 
- eredményvizsgálat a B&A modell (2013 előtt-után) alapján 

INDIKÁTOROK 
Támogató infrastruktúrát és szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány (2 
db); Intézményirányítási modell (1 db). 

 
 
 
 
 
FELADAT BEMUTATÁSA 
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3. sz. tevékenység 

A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló 
strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú 
költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a 
költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és 
stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók 
meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell 
megvalósítani. 
 
TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES MÓDSZERTANA, TARTALMA 
 

A feladat ellátása során meghatározzuk azokat a pontokat, ahol megtakarítási potenciál 
vagy bevételnövelés realizálható. A kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének 
lehetséges beavatkozási területei: 

- Bérek és egyéb személyi juttatások (Alkalmazott bértábla, munkatársaknak 
biztosított béren kívüli juttatások, fizetett rehabilitációs járulék, munka- és 
megbízási szerződések). 

- Alapfeladatok ellátásának hatékonysága (Létszám-hatékonyság, feladatokhoz 
kapcsolódó lehetséges bevételek). 

- Támogató feladatok megszervezése (A támogató feladatok és beszerzések közös 
megszervezésében és/vagy kiszervezésében rejlő megtakarítási potenciálok). 

- Irányítási költségek (Az irányítási létszámok és költségek (vezetői szintek, FB- és 
igazgatósági tagok és díjazások, stb.) 

- Az ellátott feladatok megoszlása jogszabály által előírt kötelező és önként vállalt 
feladatokra. Az önként vállalt feladatok lehetséges elhagyásából, illetve a kötelező 
feladatok csökkentéséből adódó költségvetési hatások. 

 
A feladat elvégzése során komplex módszert alkalmazunk, így különösen: ügymenet 
vizsgálat, mélyinterjúk, dokumentumelemzés, valamint best practice tapasztalatok 
feltárása. A módszertani javaslat lényege, hogy meg tudjuk találni azokat a pontokat, 
ahol költségcsökkentés, vagy bevétel növekedés érhető el, a hatékonyság növelésével 
egyidejűleg. A vizsgálat az önkormányzati fenntartású szervezetekre, intézményekre, a 
tulajdonában lévő gazdasági társaságokra, valamint a hivatalra egyaránt kiterjed.  
 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány, költségcsökkentési, hatékonyság 
növelési stratégia 

A módszertan alapján fontosabb munkaközi eredmények:  

- ágazati problématérképek 

INDIKÁTOROK 
Egy darab, a hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató módszertani 
tanulmány, ill. költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia. 
 
 
 
 
 
FELADAT BEMUTATÁSA 
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4. sz. tevékenység 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen 
köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi 
intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt 
étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és 
finanszírozási modell kidolgozása. 
 
TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES MÓDSZERTANA, TARTALMA 
 

A cél olyan működőképes megoldások feltérképezése, amelyek révén az önkormányzat 
által fenntartott vagy működtetett intézmények finanszírozása egy jól működő modellbe 
integrálódik. Feltérképezzük a költségek vonatkozó, és bevonható forrásait, a kapcsolódó 
dologi infrastruktúrát, és természetesen a dologi-személyi költségeket. A vizsgálat 
tárgyát a helyi közszolgáltatások (kötelező-önkéntes) ellátása képezi. Ennek révén olyan 
információs rendszert hozunk létre, amely segítséget nyújt a finanszírozási rendszer 
kialakításához, illetve az önkormányzat helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek 
megalapozásához, valamint a helyi közszolgáltatások nyilvántartását, komplex 
értékelhetőségét és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer 
alapjainak létrehozásához.  
 
A feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozásának fő elemei és az alkalmazandó 
módszerek: 

- ötletgeneráló workshop a releváns szervezeti egységek, intézmények vezetőivel 
- forrástérkép elkészítése 
- a feladat ellátás optimalizálása, ehhez kapcsolódó tervezési módszerek.  
- a szolgáltatásszervezés célszerű kereteinek meghatározási szempontjai a főbb 

szolgáltatási területeken (ágazatokban). 
- a szolgáltatáshoz való hozzáférés modelljei 
- a feladat megszervezésének szervezeti, intézményi összefüggései. 
- a feladat ellátás költségei, a mérés módszerei. 
- a költség-tervezéshez és monitoringhoz szükséges információs rendszer 

bevezetése 
- A feladatellátás finanszírozási szerkezete, beleértve a működés, a fenntartás és a 

fejlesztésfinanszírozás összhangját. 
A finanszírozási modell alapja, hogy először a költségek forrásait térképezzük fel, ezt 
követően foglalkozunk a módszertan alapján a finanszírozási modell kidolgozásával. A 
modell azt fogja eredményezni, hogy objektíven meghatározhatóvá válik az, hogy mi az 
a minimális (optimális) ráfordítás, ami mellett egy intézmény működése még biztosított, 
de egyúttal meg is felel a törvényi előírásoknak, valamint meghatározhatók lesznek azok 
a pontok, ahol a ráfordítás a fenntartó mérlegelésétől függ (és pl. nem jogszabályi 
előírástól). Ezen kívül meghatározásra kerülnek: 

- közszolgáltatók erőforrásigényei, különböző változatoknak megfelelően 
- racionális erőforrás-gazdálkodás „kikényszerítése” az intézményeknél, gazdasági 

társaságoknál 
- hatás-, és költségelemzés 
- adott feladat ellátásához viszonyított gazdaságos munkaerő létszám 

meghatározása 
- ágazati folyamatszabályozás forrásoldali tervezésének megalapozása 
- városfejlesztési tervezés összehangolása a pénzügyi tervezéssel 
- nullbázisú tervezés opció 

 
 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
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- Feladat-ellátási modellt támogató vezetői információs rendszer 
- Feladat-ellátási és finanszírozási modell, a megváltozott feladatellátást lekövető 

belső szabályzat. 
 
INDIKÁTOROK 
Feladat-ellátási és finanszírozási modell, valamint a megváltozott 
feladatellátást lekövető belső szabályzat (1 db). Ezen kívül vezetői információt 
szolgáló adatbázis kialakítása (1 db). 
 
 
 
FELADAT BEMUTATÁSA 
 
9. sz. tevékenység 

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.  A lakosság véleményének, 
igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, 
személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával 
minimum két időintervallumban. 5% (!) 
 
 
TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES MÓDSZERTANA, TARTALMA 
 
A pályázati célokkal összhangban, a tervezett tevékenységekre fókuszálva készül az 
előírásoknak megfelelően a két közvélemény-kutatás. Alkalmazott módszertan: 

- a kutatást megelőzően két alkalommal fókuszcsoportos megbeszélés kerül 
megszervezésre annak érdekében, hogy a tervezett nyitott kérdések is minél 
hatékonyabban meg legyenek alapozva. Ez egy homogén csoport (intézményi 
dolgozók), és egy heterogén csoport (lakosság) segítségével valósul meg 

- a kérdések on-line, netes felületen keresztül, valamint a háztartásokba eljuttatott 
offline módon is megválaszolhatóak lesznek 

- kérdőívezést megelőzően verifikációs minta készül, amelynek során tesztelhető 
lesz a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdőívek helyes értelmezhetősége, 
koherenciája és felhasználói karakterisztikája 

- súlyozás módszertan alkalmazása az értékelés során  
- adattisztítást követően készül el a kérdésekre adott válaszok statisztikai elemzése, 

valamint az értékelési kérdések megválaszolása 
- összefoglaló zárójelentés 

A lakossági felmérést két alkalommal, a projekt kezdetén, illetve zárásakor végezzük el a 
fejlesztés hatásainak értékelhetősége érdekében. 
 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

Lakossági igényfelmérés, és az ezt bemutató tanulmány, összesen két alkalommal. 

INDIKÁTOROK 
Lakossági igényfelmérés (2 db) készítése, fókuszcsoportos megbeszéléssel ( 2 
db), valamint 2 db tanulmány, összegző dokumentáció 
 
 
 
 
 
FELADAT BEMUTATÁSA 
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10. sz. tevékenység 

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok 
felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; 
három kiválasztott folyamat árszervezése, optimalizálása.  Folyamatok átszervezése 
abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok 
erőforrásigénye csökken. 
 
TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES MÓDSZERTANA, TARTALMA 
 

Az önkormányzat érvényben lévő szabályzatainak felülvizsgálata, és módosítása a 
vagyongazdálkodás, a pénzügyi igazgatás, valamint a közszolgálati szabályzat és az 
ahhoz kapcsolódó munkaügyi szabályzatok terén. A pénzügyi igazgatás és a 
vagyongazdálkodás felülvizsgálata hozzájárulhat az önkormányzat pénzügyi 
egyensúlyának megteremtéséhez, amelynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy az 
önkormányzat fejlesztéseket is végrehajtson (pályázati úton, vagy saját erőből, de hitel 
nélkül). A feladatellátás során cél az, hogy valós feladatokhoz igazodó köztisztviselői 
létszám dolgozzon a Polgármesteri Hivatalban. Funkció gyakoriság vizsgálattal 
kiválasztjuk a három legerőforrás-igényesebb szakmai feladatot, majd ezeket 
ügymenetvizsgálat módszerével elemezzük, majd elkészítjük az optimalizált ügymenet 
modelljét és becsült erőforrás megtakarítással zárjuk a feladatot. 

- Dokumentumvizsgálat, hogy a szervezeti szabályzatok (SZMSZ, Ügyrend, 
Munkaköri leírások) aktualizálása megtörtént-e a megváltozott feladat- és 
hatáskörökhöz igazodva.  

- Funkciógyakoriság vizsgálat, 
- ügymenet vizsgálat,  
- ügymenet-modell,  
- dokumentumelemzés. 

 
A feladat célja az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiemelt hivatali és 
intézményi folyamatok átalakítása oly módon, hogy csökkenjen az ügyintézési idő vagy 
más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató. Ehhez szükséges lehet a már 
meglevő munka- és hatáskörök, szervezeti felépítés újragondolása, kiegészítése, 
optimalizálása, a szervezeten belül jelen levő vertikális és horizontális kapcsolatok 
újraszervezése.  
A felesleges munkavégzések hátráltatják a rendszer működésének racionalitását, ezeket 
a feladatmegosztások egyszerűsítésével és egyben kiterjesztésével hathatósan 
csökkenteni lehet, amelyek a működés gördülékenységéhez és egyben a hivatal 
munkájának racionalizálásához, az ügyfelek kiszolgálásának javulásához vezetnek. 
Szintén vizsgálandó a papíralapú ügyintézés szükségessége, az elektronizálás 
lehetőségei, a hivatalon belül bekért iratok indokoltságának/kiadmányozási jog 
szélesítésének vizsgálata, az iratkezelés, iratok visszakereshetősége és kapcsolása. 
 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

- Megoldási javaslatok és akcióterv a folyamatok optimalizálására vonatkozóan; 
- Dokumentált jövőbeni (optimalizált, új) folyamatok a folyamatmodellező 

eszközben (input/output adatok, információk, dokumentumok, speciális igények, 
szerepkörök és rendszerkapcsolatok feltüntetésével); 

- Szervezet - aktualizált szerepkör – hatáskör - kompetencia mátrix; 
- Javaslat a szükséges belső szabályozó dokumentum módosításokra; 
- Elfogadott szabályozások, szabályzat módosítások az optimalizált folyamatok 

működtetésének bevezetésére  
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INDIKÁTOROK 
1 db szervezeti rendszer kiépítésre vonatkozó javaslat a megváltozott feladatok 
szerint 
 
 
FELADAT BEMUTATÁSA 
 
12. sz. tevékenység 

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a 
települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás 
kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, 
illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése 
 
 
TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES MÓDSZERTANA, TARTALMA 
 

Cél: korszerű munkaköri koncepció kialakítása, a hatékony kapacitásgazdálkodás 
érdekében, az átalakult feladatokkal összhangban. Az önkormányzat három kiválasztott 
szervezeti egységében:  

- munkakörök átvilágítása 
- bench-mark elemzés 
- munkakörelemzés 
- munkaköri követelmények és kapacitások felmérése 
- munkakörök átszervezése 
- munkaköri leírások elkészítése 
- sztenderdizált munkaköri dokumentáció összeállítása 
- osztályvezetők képzése 
- szakmai kompetencia fejlesztése 
- személyes készségfejlesztés 
- személyi és szervezeti hatékonyság fejlesztés 

Általános érvényű vizsgálati szempontok: 

- jogszabályi változásból következő feladatváltozások hatásai a hivatal egyes 
szervezeti egységeinek feladataira, folyamataira és munkaköreire 

Kapacitás-kihasználtság viszgálat további elemei 
- az adott feladatra jellemző kapacitás-modell meghatározása (tranzakció-alapú 

vagy tranzakciótól független norma alapú, driver alapú, diszkrecionális alapú 
- a modellhez tartozó kapacitás-mérési módszertan (top-down vagy bottom-up 

kérdőíven, interjún vagy naplózáson alapuló mérés) meghatározása 
- a nem mérhető folyamatok esetében interjú az időigényre vonatkozóan 
 

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

Szervezeti kapacitáskihasználtság elemzés és stratégia, humánerőforrás-gazdálkodási 
koncepció. 

INDIKÁTOROK 
Szervezeti kapacitáskihasználtság elemzés és stratégia (1 db), humánerőforrás-
gazdálkodási koncepció (1 db) 
 
 
FELADAT BEMUTATÁSA 
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13. sz. tevékenység 

A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt 
teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. 
 
 
TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES MÓDSZERTANA, TARTALMA 
 

Cél: a projekt hatékonyságának támogatása, annak biztosítása, hogy az elvárt 
eredmények megfelelően teljesüljenek. Ennek keretében: - hatékonyságot mérő 
mutatószámok kialakítása, - szakértői támogatás a projekt tevékenységeinek 
végrehajtásában, - eredmények értékelése. Mindehhez a kialakított vezetői információs 
rendszer működtetése járulhat hozzá, mely a belső audit elektronikus rögzítését 
követően hozzájárul mindehhez. 

A monitoring rendszer finomhangolása a folyamatos szakértői támogatás révén valósul 
meg. Ennek érdekében nyomon követési ütemterv, nyomon követési módszertan és 
monitoring jelentés készül. 

 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

- nyomon követési ütemterv 
- nyomon követési módszertan 
- monitoring jelentés 

INDIKÁTOROK 
Monitoring jelentés (1 db), eredménykövetési módszertan (1 db). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. A projekt célcsoportja 
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A projekt elsődleges célcsoportja a szolgáltatásszervezés logikája alapján a 
közszolgáltatásokat igénybe vevők, azaz a helyi lakosság. Másodlagos célcsoportunk a 
szervezetfejlesztés révén érintett intézmények, gazdasági társaságok és a polgármesteri 
hivatal dolgozói. A projekt mind a hivatal, mind pedig az önkormányzat tulajdonában 
lévő összes vállalkozást érinti, az összes szervezeti és egyéb egységgel egyetemben.  
A projekt tartalma nem indokolja a célcsoportok társadalmi (szociális, képzettségi, 
jövedelmi, stb.) helyzetének bemutatását. A célcsoportok közötti összefüggéseket az 
alábbi ábra segítségével mutathatjuk be egyszerűen: 

 
Az ábra alapján a lakosság mint közszolgáltatást igénybe vevők, az önkormányzati 
fenntartású szervezeteknél (hivatal, intézmények, gazdasági társaságok jelen fogalom 
elemei) dolgozók pedig mint a közszolgáltatásokat nyújtók jelennek meg. 

7. Intézmények, társszervezetek együttműködése 

 A tervezett együttműködések a projekt tevékenységeknek és a célcsoportoknak 
megfelelően teljes körűen biztosítva lesznek a megvalósítás során. Ennek megfelelően az 
együttműködésben részt vesznek: 

- közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság 
- A társulás (illetve ennek tagönkormányzatai) 
- önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok dolgozói 
- megvalósításba bevonni tervezett külső szolgáltatók 

Az együttműködés rendszerét a szakmai tevékenységeknek megfeleltetve, illetve az 
egyéb – költségvetési tételként is megjelenő – tételek szerint mutatjuk be, táblázatos 
formában: 

 

 

 
Tevékenység megnevezése Együttműködő partner 

Szakmai tevékenységek 
Támogató infrastruktúra és a külső szolgáltató (szakértők) 
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szerződéses kapcsolatok 
felülvizsgálata, kiszervezés (2. sz. 
tevékenység) 
Költségcsökkentés, 
hatékonyságnövelés opciói, stratégia 
(3. sz. tevékenység) 

külső szolgáltató (szakértők), hivatal bevont szakmai 
munkatársai 

Feladatellátási és finanszírozási 
modell kidolgozása (4. sz. 
tevékenység) 

érintett intézmények, külső szolgáltató (szakértők) 

Humán-erőforrás 
kapacitásgazdálkodásának 
felülvizsgálata (12. sz. tevékenység) 

hivatal bevont szakmai munkatársai, külső szolgáltató 
(szakértők) 

Hatékonyságnövelő intézkedések 
nyomon követése (13. sz. 
tevékenység) 

hivatal bevont szakmai munkatársai, külső szolgáltató 
(szakértők) 

Lakossági elégedettség-, és 
igényfelmérés a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatban (9. sz. tevékenység) 

lakosság, külső szolgáltató (szakértők) 

Szakmai és támogató folyamatok 
felülvizsgálata (10. sz. tevékenység) 

hivatal bevont szakmai munkatársai, külső szolgáltató 
(szakértők) 

Egyéb tevékenységek 
rendezvényszervezés hivatal bevont szakmai munkatársai, külső megvalósító 
iktatószoftver beszerzése külső megvalósító 
tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása 

külső megvalósító 

esélyegyenlőségi terv hivatal bevont szakmai munkatársai 
jogszabályi keretek összefoglalása hivatal bevont szakmai munkatársai 
projektmenedzsment hivatal bevont szakmai munkatársai 

A projekt kidolgozása során az érintett szereplők képviselői egy alkalommal találkoztak a 
tervezett tevékenységek meghatározása érdekében. A megvalósítási időszakban a 
projektgazda szervezet ütemezett módon, kétheti rendszerességgel tervez 
projektegyeztető megbeszéléseket, melyeken a projektmenedzsment tagok, a 
megvalósításban részt vevő hivatal által kijelölt dolgozók, valamint igény szerint az 
együttműködő partnerek képviselői, illetve az adott külső szállító vesz részt. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Indikátorok 
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Mutató neve Típus Mérték
egység 

Kiinduló 
érték 

Cél-érték Célérték 
elérésének 
időpontja 

A megváltozott 
feladatellátást 
lekövető belső 
szabályzat   

output db 0 2 2014. szeptember 
30. 

Támogató 
infrastruktúrát, 
szerződéses 
kapcsolatokat 
bemutató 
tanulmány 

output db 0 2 2014. szeptember 
30. 

Intézményirányítá
si modell 

output db 0 2 2014. szeptember 
30. 

Hatékonyságnövel
és lehetőségeit 
bemutató 
tanulmány  

output db 0 2 2014. március 31. 

Lakossági 
igényfelmérés 
 

output db 0 2 2014. szeptember 
30. 

 
Fenti táblázat összefoglalja a hiánypótlási dokumentációba található többletvállalási 
nyilatkozatot, valamint a pályázat első körében benyújtott szakmai tevékenység 
ütemezés táblázatát. 

9. Projektmenedzsment szervezet bemutatása 

9.1. A projektmenedzsment működése 
 
A projekt végrehajtása során támaszkodhatunk a hivatalban meglévő évtizedes 
projektszervezési tapasztalatokra, a projektszervezet is ennek megfelelően került 
felállításra. Éppen ezért külső megvalósítást nem igényel a projektmenedzsment és az 
adminisztrációs feladatok ellátása, így az önkormányzat belső hivatali projektszervezet 
kíván felállítani. A tervezett projektmenedzsmentre 66 embernap ráfordítást tervezünk.  

A projekt adminisztratív feladatainak ellátásához, koordinálásához kapcsolódó 
tevékenységek ellátásával az önkormányzat az évtizedes tapasztalattal rendelkező belső 
menedzsment szervezet mellett döntött. A projektmenedzsment szervezet feladatai 
között szerepel a projekt szakmai koordinációja, az időközi beszámolók elkészítése, 
kifizetési igények összeállítása, esetleges szerződésmódosítás elkészítése, változás 
bejelentés, valamint mindennemű kapcsolódó adminisztráció.  

A projekt megvalósításához szükséges eszköz-, és humánerőforrás a projektgazda 
szervezet rendelkezésére áll, a tervezett szakmai tevékenységek, illetve a 
projektmenedzsment munkájának támogatása így maximálisan biztosított. 
 
A szakmai projektvezető a projekt szakmai és pénzügyi irányítását végzi, felügyeli a 
pályázatban meghatározott célok megvalósulását. Döntési jogkörrel rendelkezik a 
szakmai előrehaladást illetően. Feladatai: 

- kapcsolattartás az Önkormányzat és a KIM szakértője között;  
- kapcsolattartás a projektmenedzserrel és a projektmegvalósítókkal, munkájuk 

felügyelete; 
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- kapcsolattartás a megvalósításba bevont intézményekkel és külső szakértőkkel, 
munkájuk felügyelete; 

- kapcsolattartás a Pénzügyi projektvezetővel; 
- beszámolási kötelezettség a Projekt Felügyelő Bizottság felé a szakmai 

előrehaladásról, esetleges eltérésekről, ezek kezelésének módjáról; 
- a pályázatban vállalt tevékenységek határidőre történő; elvégzésének felügyelete; 
- beszerzési eljárás lebonyolításának felügyelete; 
- külső szakértők teljesítésének igazolása, számlák befogadása; 
- egyéb feladatok (tájékoztatás és nyilvánosság, rendezvény, esélyegyenlőség, 

jogszabályi összefoglaló, stb.) teljesítésének felügyelete; 

A projekt pénzügyi vezetője a projekt pénzügyi irányítását végzi, felügyeli és nyomon 
követi a projekthez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat. Ennek keretében különösen: 

- beszámolási kötelezettség a Projekt Felügyelő Bizottság felé a pénzügyi 
előrehaladásról, esetleges eltérésekről, ezek kezelésének módjáról; 

- időközi kifizetés igénylés, valamint záró kifizetési igénylés összeállítása; 
- esetleges támogatási szerződésmódosítás elkészítésében való részvétel; 
- a projekt költségvetését is érintő változás bejelentés(ek) elkészítésében való 

részvétel; 
- pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos kapcsolattartás az Önkormányzat és a 

Közreműködő Szervezet között. 

A projektmenedzser a projekt adminisztratív feladatainak lebonyolítását és 
koordinációját végzi. Különös feladatai: 

- projekt dosszié kezelése; 
- időközi beszámoló és kifizetés igénylés, valamint záró dokumentáció 

összeállításában való részvétel; 
- esetleges támogatási szerződésmódosítás elkészítésében való részvétel; 
- változás bejelentés(ek) elkészítésében való részvétel; 
- kapcsolattartás a Hivatal és a Közreműködő Szervezet között;  
- adatszolgáltatás a Szakmai projektvezető által elkészítendő beszámolókhoz. 

9.2. A projekt szakmai menedzsmentje 
 
A projekt sikeres lebonyolításához kapcsolódóan célfeladattal kívánunk megbízni 5 fő 
munkavállalónkat, akik a külső szakértőként bevont vállalkozó(ka)t segítik a projekt 
szakmai lebonyolításával kapcsolatosan. A munkavállalók kiválasztása során gondosan 
jártunk el, figyelemmel voltunk arra, hogy milyen munkatapasztalattal rendelkeznek, 
valamint, hogy milyen hosszú ideje dolgoznak a hivatalban. A 7. fejezetben leírt módon 
rendszeresen részt vesznek a projektmegbeszéléseken, valamint folyamatosan 
koordinálják, támogatják a külső szakértők munkáját a meghatározott tevékenységekkel 
kapcsolatban.  

10. A projektmegvalósítás időtartama, ütemezése 
 
A projekt tervezett kezdete 2013. október 1., befejezése pedig 2014. szeptember 30. A 
tevékenységek ütemezése a szakmai indokoknak és a pályázati kiírás elvárásainak 
(PU/A1. pont) megfelelően történt, melyet az alábbiakban táblázatos formában mutatunk 
be. 
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2013 2014 
Költségkategória Tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó beszerzés 

4. n. év 1. n. év 2. n. év 3. n. év 

Tevékenység 
megvalósítás

ának záró 
dátuma 

Projekt menedzsment 
költségei 

1. Projekt menedzsment X X X X 2014.09.30 

4. tevékenység: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – 
különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi 
intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt 
étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási 
modell kidolgozása 

X X X  2014.06.30 

9. tevékenység: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.  A lakosság 
véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. 
kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával  

X   X 2014.09.30 

10. tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok 
felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat árszervezése, optimalizálása.  Folyamatok 
átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok 
erőforrásigénye csökken 

X X X  2014.06.30 

12. tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri 
hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás 
kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, 
illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése 

X X X   

Mérnöki, szakértői 
díjak (amelyek nem a 

projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódóan 
merülnek fel) 

13. tevékenység: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának 
folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás 
biztosítása 

X X X  2014.06.30 

2. tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató 
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és 
kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. 
Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a 
gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti 
javaslatok kidolgozása és megvalósítása 

X X X  2014.06.30 Adatbázisok, 
tanulmányok 

készítése (amelyek 
nem a projekt 
előkészítéshez 
kapcsolódóan 
merülnek fel) 

3. tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését 
szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és 
középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a 
költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és 
stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. 

X X   2014.03.31 
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1. Projekt szakmai célját közvetlenül szolgáló rendezvény lebonyolítása - Tudás és 
ismeretátadás 1. szintje    X 2014.09.30 

Rendezvény-
szervezés 2.Projekt szakmai célját közvetlenül szolgáló rendezvény lebonyolítása - Tudás és 

ismeretátadás 2. szintje 
   X 2014.09.30 

Immateriális javak  1. Szoftver beszerzése X    2013.12.31 

Nyilvánosság 
biztosítása 

1. III. számú kommunikációs csomag X X X X 2014.09.30 

Projekt szakmai 
megvalósításával 

összefüggő 
személyjellegű 
költségek és 

járulékaik 

1. személyjellegű költségek és járulékaik (Szervezeten belüli célfeladat ellátása) X X X X 2014.09.30 
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11. A projekt közvetlen költségvetésének terve 
 

Költség kategória 

Kötelez ő  
tevékenységekre 

fordított költségek ( 
Ft) 

Választott 
tevékenységekre 

fordított költségek 
( Ft) 

Mérnöki, szakértői díjak  6527800 2057400 
Adatbázisok, tanulmányok készítése  2311400  
Képzés     
Rendezvényszervezés 152400   
Útiköltségek     
Immateriális javak  1524000   

Projekt szakmai megvalósításával 
összefüggő személyjellegű költégek és 
járulékaik 

1491600 994400 
Közvetlen költségek 

összesen ( Ft)  : 

Összesen :  
12007200 3051800 15059000 

Százalékos megoszlás:  
80% 20% 100% 

 
 
A projektben immateriális javak címszó alatt – a 6. sz. tevékenységhez kapcsolódóan – 
olyan szoftver beszerzésére kerül sor, amely a vezetői információs rendszer támogatása 
mellett a mindennapi munka kezelésére, iktatására is alkalmas. Az ezzel kapcsolatos 
elvárások a következőek: 

- Nyomtatványkitöltő funkció 
- Határozatok nyilvántartás 
- Elektronikus dokumentumkezelés támogatása 
- Hivatali levelezőrendszerbe beérkező és kimenő e-mailek iktatása 
- Magas hatásfokú testre szabható visszakereshetőség 
- Kontrollálható szerződés, számla és projektnyilvántartás 
- Egyszerű és gyors dokumentumarchiválás 
- Vezetői és döntéshozatali munka támogatása, jóváhagyási folyamatok 

12. Fenntarthatóság 
 
A projekt fenntarthatóságát biztosítja, hogy már a projekt költségvetésének 
összeállításakor, szem előtt tartottuk az „Értéket a pénzért” elvet. Erre a megvalósítás 
során is figyelemmel leszünk. A tervezett külső szakértői költségek óradíja nem haladja 
meg a helyben szokásos piaci árat. A (köz)beszerzések során a Pályázati Útmutató ide 
vonatkozó előírásai, továbbá a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben foglaltak 
alapján járunk el.  
A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása a projekt megvalósítását 
követően saját forrásból biztosított, a projekt eredményeinek fenntartása az 
Önkormányzat intézményeiben és gazdasági társaságaiban dolgozó munkatársak 
kötelezően ellátandó feladata lesz. 
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13. Kockázatkezelés 
 
A kockázatok átlátható értékelésére az alábbi táblázatban kerül sor. A kockázati tényezők 
1-10 skálán értékeljük, ahol az 1 érték jelenti a bekövetkezésének legkisebb 
valószínűségét, illetve bekövetkezése esetén a leggyengébb hatást, amelyet gyakorol a 
projektre. Ezzel szemben a 10 érték jelenti a kockázati tényező bekövetkezésének 
legnagyobb valószínűségét, illetve bekövetkezése esetén a legerősebb hatást, amelyet 
gyakorol a projektre. A projekt megvalósítás kockázatait és ütemezését az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze: 

Kockázati tényező 
Várható 
hatás 

mértéke 

Valószí-
nűség 

Kockázattal érintett 
projektcél 

Válaszintézkedés 

Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok 

A megvalósítás módszertanának 
kiválasztása 

3,0 1,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

Az előkészítési szakaszban gondosan ügyeltünk 
arra, hogy a szakmai tevékenységek tudományos-
gyakorlati megközelítéssel kerüljenek 
meghatározásra.  

Nem sikerül időben kiválasztani a szakmai 
megvalósításba bevonni kívánt külső 
szakembereket 

1,0 1,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

A kiválasztási eljárás során jelentős szakmai múlttal 
rendelkező alvállalkozó kiválasztása. A beszerzési / 
közbeszerzési eljárást tapasztalt szakember végzi. 

A projektmenedzsment szervezet nem 
megfelelő működése 

3,0 1,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

Projektmenedzsment tagok körültekintő 
kiválasztása (tapasztalat, önéletrajzok). 

Személycsere a projektmenedzsmentben 2,0 2,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása és 
elszámolása 

A projektdokumentáció pontos vezetése, 
automatizmusok beépítése révén elkerülhető a 
veszély. Esetlegese csere esetén komoly szakmai 
múlttal rendelkező szakember bevonása lehetséges, 
amit önéletrajzzal támasztunk alá. 

A rendezvényeken kisebb eszközhibák 
történhetnek. 

2,0 1,0 Veszélybe kerülhet a 
projekt eredményeit 
bemutató rendezvény 
megvalósítása. 

A technikát biztosító személyzet minden 
rendezvény, projektesemény előtt alaposan 
áttekinti a műszaki eszközök állapotát, az esetleges 
hibákat ki tudja küszöbölni a nála lévő szerszámok, 
szervizkészlet segítségével. A külső megvalósító 
által megvalósított események technikai 
feltételeinek biztosítása a szerződő partner 
szerződéses kötelezettsége. 

Nem megfelelő kommunikáció 1,0 1,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

A pályázó szervezet már az előkészítő szakaszban 
elkezdte a tájékoztatást hivatalon belül, ez pedig 
kiterjesztett módon a projekt ideje alatt is 
folyamatos lesz. 

Az önkormányzati intézmények, gazdasági 
társaságok dolgozóinak passzivitása  

3,0 2,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

A nevezett szervek már a tervezés folyamatában be 
lettek vonva a projektbe, a belső kommunikációról 
a projektszervezet gondoskodik. A belső 
teljesítésben dolgozó, munkájukért megbízási díjat 
kapó kollégák feladata a tevékenységek minőségi 
támogatása, a külső megvalósító tevékenységének 
támogatása. 

A külső megvalósítók szakmai 
hiányosságai, késedelmes teljesítés 

2,0 2,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

A Pályázati Adatlap előírásainak megfelelően a 
közbeszerzési / beszerzési eljárás során a műszaki 
alkalmasság igazolására három vonatkozó 
referenciát, és a megvalósításban részt vevő 
szakemberek bemutatását kérjük. A bevont 
megvalósítóval a tevékenység, az elvégzendő 
munka teljesítése folyamatos, kötbérezés kerül 
előírásra. 

A tudásmegosztásra vonatkozó vállalások 
egy része a partner önkormányzatok 
érdektelensége miatt nem teljesül 

3,0 3,0 A vállalt indikátorok 
teljesítése veszélybe 
kerülhet. 

A partner önkormányzatokkal már a megvalósítás 
időszakában együttműködési megállapodást kötünk. 

Pénzügyi kockázatok 

Támogatási döntés időbeni csúszása 4,0 4,0 A projekt 
megvalósulása 
elhúzódhat 

Ebben az esetben a projekt szakmai feladatainak 
megvalósítását 2014. január 1-től tervezzük.  

Forráshiány, pályázati forrás elmaradása 6,0 2,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

A megvalósítási időszakot ki kell tolni, vagy meg 
kell vizsgálni egyéb források bevonásának 
lehetőségét. Szakmailag megfelelő pályázati 
dokumentáció készítése. 
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Kockázati tényező 
Várható 
hatás 

mértéke 

Valószí-
nűség 

Kockázattal érintett 
projektcél 

Válaszintézkedés 

A projekt előzetes költségterve nem fedi 
pontosan a megvalósítás költségeit 

2,0 2,0 A támogatási összeg 
nem elegendő a 
tervezett 
szervezetfejlesztés 
megvalósítására. 

A költségeket a feltételes közbeszerzési eljárás 
eredménye már a projekt megkezdése előtt igazolni 
tudja, illetve árajánlatok bekérése a tervezési 
időszakban. 

Likviditási kockázat 3,0 2,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

A megvalósítandó projekt esetén a szükséges 
források körültekintő felhasználása, a 
tevékenységek megfelelő, egymásra épülő 
ütemezése, pontos elszámolás, támogatás igénylés. 

A projekt megkezdése csúszik a 
közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 

2,0 3,0 A projekt ütemezése 
változhat. 

Várhatóan nem lesz közbeszerzés a projekt 
megvalósításával kapcsolatban. 

A fenntartás költségei nem biztosítottak 1,0 1,0 Támogatás 
visszafizetési 
kötelezettség 
keletkezhet 

Olyan belső monitoring rendszert alakítunk ki, 
amely figyelemmel lesz az indikátorok teljesítésére. 
A projekt tervezése során hangsúlyosan olyan 
szolgáltatásokat terveztünk, amelyek a fenntartási 
időszakban költségmentesen, vagy minimális 
költséggel működtethetőek. 

Jogi vonatkozású kockázatok 

Megvalósítás szerződéseinek jogi hibái 1,0 1,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

 
A közbeszerzési (beszerzési) eljárás során alaposan 
kidolgozott szerződés-tervezet alkalmazása.  

A projekt időtartama alatt változnak a 
jogszabályok 

3,0 4,0 Projekt megvalósítása 
elhúzódhat 

A hazai önkormányzati rendszer átalakítása 2013. 
év elejére lezajlott. Az esetleges további jogi 
változások nyomon követését folyamatosan 
monitoringozzuk a projekt tevékenységei 
szempontjából, így időben tudunk reagálni az 
esetleges jogszabályváltozásokra. 

Korrupciós kockázatok 4,0 1,0 Veszélybe kerül a 
projekt sikeres 
megvalósulása 

Vezetői információs rendszer kialakítása, illetve a 
projektszervezet felelősségi körének tisztázása, 
szerződéses formában történő rögzítése, 
átláthatóság biztosítása. 

 

14. Kommunikáció 
 
Támogatás esetén a III. sz. kommunikációs csomag megvalósítását végezzük el a 
kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentum alapján. Ennek 
megfelelően: 

Kommunikáció
s csomag 

X = kötelezően 
előírt 

Célérték  
( db)  Feladatok 

III.  

8. 
A beruházás helyszínén „C” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése X 1 

9. Fotódokumentáció készítése X 1 

11. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése X 1 

13. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal 

X 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tájékoztatás a 
támogatási döntést 

Követően 
 

 
Projekt 

megvalósítását 
Követő szakasz 

 
14. 

A beruházás helyszínén „D” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése. X 1 
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15. Tudás és ismeretátadással kapcsolatos 
vállalások 

 
A tudásmegosztás szempontjából meghatározott két szint egyidejű teljesítését vállalja a 
tervezett program keretében, tervezetten 2014. III. negyedévében.  
 
Ennek megfelelően: 
• a pályázatban meghatározott 1. szintnek megfelelően a projekt eredményeiről és a 

megvalósítás tapasztalatairól részletesen összegző beszámolót készít, valamint a 
projekt lezárásáig (de legkésőbb 2014 év végéig), az önkormányzat saját honlapjára 
felteszi a projekt eredménytermékeit, valamint a szakmai beszámolót megküldi a 
KIM részére a jó gyakorlatok feltárása céljából.  
 

• ezen kívül, a pályázatban meghatározott 2. szintnek megfelelően a Polgármesteri 
Hivatalnál szakmai bemutató kerül megszervezésre legalább öt - a pályázati kiírás 
során támogatásban nem részesült - önkormányzat szakmai képviselőinek 
részvételével a projekt lezárásáig (de legkésőbb 2014. év végéig), amelyen az 
önkormányzat projektben is résztvevő vezetője bemutatja a résztvevőknek a projekt 
során kidolgozott új megoldásokat, továbbá amelyen a résztvevők az adott 
megoldások résztvevő önkormányzatokra irányuló adaptálásához javaslatokat 
fogalmaznak meg, azokat dokumentálják. Az önkormányzat vállalja, hogy a tervezett 
bemutatón résztvevő önkormányzatok számára 2014. év végéig szakmai 
konzultációs lehetőséget fog biztosítani az új, példaértékű megoldások esetleges 
adaptációjával összefüggő szakmai kérdésekben.  

 

16. Horizontális tevékenységek 
 
A projekt horizontális tevékenységeit a pályázati felhívás és útmutató elvárásai szerint 
kerülnek végrehajtásra megvalósításába a következő intézményeket és szervezeteket 
vonjuk be: 
 

Feladat Bevont szervezet 
Projektmenedzsment tevékenység Polgármesteri Hivatal 
Tájékoztatás és nyilvánosság Külső szolgáltató 
Rendezvényszervezés (Tudásmegosztás 
és ismeretátadás) 

Külső szolgáltató 

Esélyegyenlőségi terv elkészítése Kijelölt hivatali dolgozó. 
Jogszabályi keretek összefoglalása Kijelölt hivatali dolgozó. 
 


