
T á j é k o z t a t ó 
 
 
a „Bátaszéki polgármesteri hivatal szervezési-mőködési kultúrájá-
nak fejlesztése” címő, ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 jelő elnyert pá-

lyázattal kapcsolatban. 
 
 
2008. május hónap végén került meghirdetésre az ÁROP keretei között a 
„Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” címő pályázat. A pályázat 
keretei között döntési mechanizmusok korszerősítése, a költségvetési 
gazdálkodás eredményességének javítása, a partnerség erısítése kereté-
ben lehet pályázni. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 
legfeljebb 92 %-a, azaz az önerı 8 %. Az elnyerhetı támogatás minimum 
4 millió, maximum 20 millió Ft. A pályázatokat június 16 és július 15, va-
lamint augusztus 15 és szeptember 30 között lehetett benyújtani.  
 
A képviselı-testület megértve a pályázati célok megvalósításának fontos-
ságát, a 115/2008.(VI.24.) KT határozattal döntött a pályázat benyújtása 
mellett, egyben biztosította az ehhez szükséges saját erıt. A döntés ér-
telmében  az „A” komponens változatában nyújtottunk be pályázatot, ahol 
a kiírás szerint 5 részterület teljesítése volt a kötelezı. Ugyancsak ezen 
határozatával a szekszárdi Hozam 2001. Kft.  (7100 Szekszárd, Arany J. 
u. 3.) árajánlatát fogadta el, és bízta meg a pályázat elkészítésével. 
 
 A pályázatunk témái a következık voltak: 
 

a.) a hivatal szervezetének átalakítása, átvilágítása az ügyintézési idı 
csökkentése érdekében, 

b.) a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének javítása, új 
költségvetési tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása 
(pénzügyi integrált szoftver vásárlása), 

c.) a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítása 
(ügyfélhívó rendszer bevezetése, testületi szavazórendszer átalakí-
tása 

 
Ezt követıen a képviselı-testület a 151/2008.(IX.03.) KT határozatával a 
pályázat összköltségét a 10 millió Ft-ról 13.918.720 Ft-ra, míg a saját 
800.000.- Ft-os saját erıt 1.113.498.- Ft-ra emelte fel. 

 
2009. március 27-én a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Kht. budapesti FPÜ-ÁROP-EKOP Igazgatósága értesítette a város polgár-
mesterét, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Bátaszéki polgármesteri 
hivatal szervezési-mőködési kultúrájának fejlesztése” címő, ÁROP-
1.A.2/A-2008-0183 jelő pályázatát a Közigazgatási Reform Programok 
Irányító Hatóságának vezetıje „2009.03.16.”-i döntése alapján 



12 805 222 Ft összegő, vissza nem térítendı támogatásra érdemesnek 
ítélte. 
 
Így a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg. 
 
A szükséges árajánlatok bekérését követıen négy szoftver, a Portál, a 
Controll, a seQUEnce és a Mikro Voks Elektronikus közgyőlési menedzs-
ment szoftver megvásárlására került sor, majd a szükséges telepítések és 
képzések lebonyolítása után a rendszerek beindulhattak. 
 
A projekt célja, lényege: 
 
A projekt általános célja a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésének 
megvalósítása, új szervezési-mőködési kultúra elterjesztése, a polgármes-
teri hivatalban zajló eljárások felülvizsgálata és átalakítása a hatékony és 
ügyfélbarát hivatali tevékenység elérése érdekében. A projekt közvetlen 
célja a pénzügyi iroda tevékenysége keretében zajló önkormányzati eljá-
rások korszerősítése Controll pénzügyi szoftver beszerzése, ehhez kapcso-
lódóan képzés megvalósítása, és szervezetfejlesztési tanácsadási szolgál-
tatás igénybe vétele által. Szintén közvetlen cél az ügyfélfogadás korsze-
rősítése az okmányirodát érintıen, ügyfélhívó rendszer bevezetéséhez 
szükséges seQUEnce szoftverbeszerzéssel, és kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételével, a közgyőlést, érintı szavazatszámlálási és jegyzıköny-
vezési eljárások korszerősítése Mikro Voks Eletkronikus közgyőlési rend-
szer bevezetéséhez szükséges szoftverbeszerzéssel, és ehhez kapcsolódó-
an tanácsadási szolgáltatás igénybevételével. A projekt további célja az 
intézmények közötti együttmőködés erısítése, az adatszolgáltatás korsze-
rősítése, az önkormányzati tevékenység és döntések nyilvánosságának 
elterjesztése intranetes portálrendszer kialakításához szükséges szoftver-
beszerzéssel, ehhez kapcsolódóan képzés megvalósításával, szervezetfej-
lesztési tanácsadás igénybevételével. A fejlesztés által 38 fı képzése való-
sul meg, 6 eljárás kerül átalakításra, amelynek eredményeként egyszerő-
södnek az eljárások, csökken azt ügyintézési idı, átláthatóvá válik az in-
formációáramlás, így javul a döntési folyamatok meglapozottsága, az 
egyes intézmények közötti együttmőködés, javul a gazdasági feltételek 
elemzésének képessége, korszerő költségvetési technikák támogatják a 
tervek összeállítását, a költségvetés végrehajtását, erısödik az önkor-
mányzati intézmények feletti felügyelet. Megvalósul a lakosság és az ön-
kormányzattal együttmőködı partnerek naprakész tájékoztatása. Mind-
ezek eredménye a hatékony, ügyfélközpontú hivatali tevékenység. 
 
A pénzügyeket, a közgyőlés mőködését, az ügyfélfogadást érintı eljárások 
átalakítását az önkormányzat szoftverbeszerzése, ehhez kapcsolódó okta-
tás, valamint egyéb szakértıi tanácsadás igénybevétele útján tervezi az 
alábbi részterületek vonatkozásában:  
 



1/a. Általános döntései kompetenciák, eljárások korszerősítése: MikroVoks 
Elektronikus Közgyőlési Rendszer bevezetése alkalmas képviselı-testületi 
üléseken a szavazatszámlálás lebonyolítására, hanganyagok rögzítésére, 
szerkesztésére, internetes publikálásra. Ezáltal egyszerőbbé válik a dön-
téshozatali (szavazatszámlálás, jegyzıkönyvezés) eljárás.  
 
1/b. Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása: seQUEnce ügy-
félhívó és intranetes Portál rendszer bevezetésével rövidül az ügyintézési 
idı, az információk strukturált tárolása valósul meg, ezáltal javul az ügy-
félszolgálati tevékenység minısége, átláthatósága.  
 
1/c. A hivatal belsı szervezeti egységei között együttmőködés javítása: az 
intranetes rendszer fı feladata az egyes szervezeteknél keletkezı infor-
mációk naprakész publikálása a szervezeti egységek felé. A beszerezni 
kívánt szoftver keresési algoritmusokat biztosít, információs modulja 
rendszerbe szervezi az információkat, ezáltal javul a szervezeti egységek 
belsı kommunikációja.  
 
1/d. Önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jo-
gosultságok átstrukturálása: Controll pénzügyi szoftver bevezetésével, 
kapcsolódó képzés lebonyolításával gyorsabb és egységesebb információ-
áramlás lehetséges az intézmények részérıl, így szorosabb felügyelet 
gyakorolható felettük. A fejlesztés eredménye egységes információ-
nyilvántartási rendszer, amely alapját képezi a döntési jogok átstrukturá-
lásának. 
 
1/e. Felügyelt intézményekkel való információáramlás korszerősítése, 
visszacsatolás beépítése: Portál és Controll rendszer bevezetése biztosítja 
a rendszeres információáramlást. Alkalmas a döntésekkel kapcsolatos ész-
revételek minél egyszerőbben történı visszajelzését és beépítését biztosí-
tani.  
 
 
2/a. A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása: Integrált 
pénzügyi rendszer bevezetése lehetıséget nyújt keretgazdák kijelölésére, 
a teljes intézményrendszer pénzügyi-gazdasági adatainak összefogására, 
így a gazdálkodási felelısségvállalás azon a szinten valósulhat meg, ahol a 
legpontosabb információk rendelkezésre állnak.  
 
2/b. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása: A pénzügyi 
rendszer a költségvetés sorainak leterheltségét mutató tényadatokat au-
tomatikusan elıállítja a stratégiai tervezés számára.  
 
2/c. A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata: A pénzügyi 
rendszer keretet biztosít a költségvetés készítését támogató rendszer in-
tegrációjára, az elfogadáshoz szükséges döntési folyamat koordinálására.  
 



2/d. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása: A 
Controll rendszer az intézmények gazdálkodási folyamatai a költségvetés 
tervezéshez képes egy rendszerré integrálni, az adatokból elıre meghatá-
rozott kimutatásokat készítetni, melyek információt nyújtanak a gazdálko-
dás tervhez viszonyított megvalósulásáról, az esetleges eltérés okáról. A 
megalapozott döntési mechanizmus alapján pontosabban tervezhetı a kö-
vetkezı év költségvetése.  
 
2/e. Pénzügyi és költségvetés végrehajtásának ellenırzése a testület fel-
adata, amit a rendszer a költségvetés egyes tábláiban meghatározott ke-
retszámok, és a hozzájuk tartozó teljesítési adatok egységes megjeleníté-
sével támogat.  
 
 
3/a. Szervezeti megoldások a lakosság naprakész tájékoztatására: Az int-
ranetes rendszer bevezetésével a hivatalban keletkezı lakosságot érintı 
információk, és döntések nyilvánossá válnak.  
 
3/b. Szervezeti és informatikai megoldások: az önkormányzat célja olyan 
belsı portálrendszer kialakítása, amely a folyamatokat központi alkalma-
zásba integrálja. Az alkalmazások kifejlesztése a napi munkát egyszerősí-
tik, egységes nyilvántartásokat biztosítanak.  
 


