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Az intézményirányításra vonatkozó észrevételekből következő
cselekvési tervek

A lebonyolításra került „workshop”-ok keretében
kialakításra került cselekvési tervek
Ebben a dokumentumban azokat a fejlesztési területeket mutatjuk be,
melyekből

a

résztvevők

részletes

cselekvési

terv

kidolgozása

mellett

döntöttek. A javaslatok cselekvési tervvé formálásáról való elhatározás
kiemelt szempontja volt, hogy azon javaslatokból készüljön cselekvési terv,
amelyek megvalósíthatósága a projekt időszak keretein belül megkezdhető,
kivitelezhető.
Jelen cselekvési tervek (2. – 9. táblázat) a lebonyolításra került „workshop”okon

résztvevő

szakértők

és

a

tanácsadó

kompetenciáira,

tudására,

jártasságára épülnek. Megvalósításukhoz további elemzésre, a jogszabályi és
szabályozási környezet körbejárására van szükség.
Az egyes fejlesztési lépéseknél nem határoztuk meg a projektfelelősöket,
csak a lépés elindítójának pozícióját tüntettük fel. Ennek magyarázata,
hogy a fejlesztések megvalósításához minden esetben vezetői döntés és
támogatás szükséges, ugyanakkor a „workshop”-okban elvégzett munka
során a szakértők és vezetők egy kiválasztott köre volt jelen. Egy cselekvési
terv

elkészítése

során

módszertanilag

nem

szerencsés

olyan

felelős

személyeket kijelölni, akik a döntési folyamatban (még) nem vettek részt.
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Jelen tanácsadási folyamat során a tanácsadó megvalósítható cselekvési
tervek megfogalmazására törekedett, így a cselekvési tervek felállításában a
megnevezett felelős elindítja a folyamatot, majd az Önkormányzat döntési
hatáskörébe tartozik a hatékonyságnövelő javaslat megvalósításáról szóló
döntés.

Fejlesztés
legfőbb hatása

Hatékonyságnövelés

Feladat és humánerőforrás kapacitási
Fejlesztési lépés átvilágítás az intézményeknél és gazdasági
megnevezése
társaságoknál
Fejlesztési lépés Megindítás: 6 hónap / rövid
hatásának
Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
időtávlata
hosszú táv
Kapcsolódás a
Magyary
program által
meghatározott
fejlesztési
területekhez

1: Nem elég gyors eljárások
2: A hatékonysági visszacsatolás hiánya

Mind az önkormányzati tulajdonú intézmények,
mind a gazdasági társaságok olyan szerteágazó
Fejlesztési lépés feladatokat látnak el, amelyek, és a hozzájuk
részletes leírása tartozó humánerőforrás és feladat ellátási
hatékonyság átvilágítása, feltérképezése
hatékonyságnövelő eredménnyel járhat.
Fejlesztési lépés Az átvilágítás szempontjainak, tartalmának
inputja
pontos meghatározása
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Szolgáltatás színvonala emelkedik.
Fejlesztési lépés Hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb
outputja
munkavégzés, a szervezeti egységek közötti
nagyobb munkavégzési összhang.
Fejlesztési lépés
Hatékonyabb működés
eredménye
Fejlesztési lépés Polgármester
elindítója
További
Minden intézmény, gazdasági társaság érintett
közreműködők
lehet
Fejlesztési lépés Az átvilágítás elindításának kezdete: 2014.
határideje
november 30.
Monitoring
2015. március 31. – az átvilágítás tapasztalatait
módja
tartalmazó összegző jelentés elkészítése, amely
a szükséges változtatási javaslatokat is
tartalmazza.
Szükséges
Polgármester
jóváhagyások,
döntési pontok
Fejlesztési lépés Az átvilágítás lefolytatásának elhúzódása
megvalósulását
akadályozó
kockázatok
Kockázatkezelés Rendszeres visszacsatolásokkal a
i stratégia
meghatározott határidő betartásának elérése
1. táblázat: 1. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”-okon elhangzottak alapján
Fejlesztés
legfőbb hatása
Fejlesztési lépés
megnevezése

Kommunikáció és együttműködés javulása,
Hatékonyságnövelés
Rendszeres, formalizált egyeztetési
folyamat kialakítása az intézményvezetők,
gazdasági társaságok vezetői és az
Önkormányzat vezetői között

Fejlesztési lépés
hatásának
Megindítás: 6 hónap / rövid
időtávlata
Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
hosszú táv
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Kapcsolódás a
Magyary
program által
meghatározott
fejlesztési
területekhez
Fejlesztési lépés
részletes leírása

1: Nem elég gyors eljárások
2: A hatékonysági visszacsatolás hiánya

A
Polgármesteri
Kabinet
szervezésében
tematikus
megbeszélések
rendszeresítése,
melyek célja, hogy rendszeres és formalizált
kommunikációra
adjon
lehetőséget
az
intézményvezetőknek, gazdasági társaságok
vezetőinek az önkormányzat vezetőivel és
viszont. Például a következő témák köré
szervezhetők ilyen megbeszélések: képviselőtestületi
előterjesztések,
szerződések,
beszerzés. A megbeszélések kb. negyedéves
rendszerességgel tartandók.
Fejlesztési lépés Témák és résztvevők azonosítása.
inputja
Fejlesztési lépés Szolgáltatás
színvonala
emelkedik.
outputja
Hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb
munkavégzés, a szervezeti egységek közötti
nagyobb munkavégzési összhang. Az egyes
irodák, intézmények közötti információáramlás
javul, a személyes kapcsolatok erősödnek,
amely kedvezően hat a motivációra. A javaslat
eredményes megvalósítása esetén rövid-,
közép- és hosszútávon egyre felerősödő
hatékonyságnövelő hatás várható.
Fejlesztési lépés Interperszonális kapcsolatok javulnak, az egyes
eredménye
szervezeti egységek működése hatékonyabb.
Fejlesztési lépés Polgármester kijelöli a feladat koordinátorát.
elindítója
További
A feladat koordinátorának felelőssége az adott
közreműködők
negyedév témájának gondozása, az adott
megbeszélés megszervezésére legalkalmasabb
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személy kijelölése. Ezt követően a szervező
vonja be a résztvevőket.
Fejlesztési lépés Első szervezett alkalom határideje: 2014.
határideje
október 30.
Addig az ÁROP projekt kapcsán már elindulnak
olyan
kereszt-funkcionális
megbeszélések,
melyek ugyan a konkrét fejlesztési cél
érdekében jönnek létre, de emellett elősegítik
jelen fejlesztési lépés kapcsán a szervezeti
tapasztalat
felgyülemlését.
Ezen
javaslat
kedvező hatása jelen tanácsadási folyamat
csoportos tanácsadási rendezvényei során
egyértelműen tapasztalható volt.
Monitoring
módja
Szükséges
jóváhagyások,
döntési pontok
Fejlesztési lépés
megvalósulását
akadályozó
kockázatok
Kockázatkezelés
i stratégia

Következő megbeszélésen a tapasztalatok
értékelése
Polgármester

Fejlesztés legfőbb
hatása
Fejlesztési lépés
megnevezése
Fejlesztési lépés
hatásának

Hatékonyság

Nem elégséges részvételi aktivitás

Motiváció kialakítása (alapos előzetes
tájékoztatás és célkijelölés, megfelelően
megfogalmazott és időben megküldött meghívó,
gondosan kiválasztott résztvevők és téma,
professzionális levezetés)
2. táblázat: 2. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”-okon elhangzottak alapján

A dolgozói motivációk erősítése
Megindítás: 6 hónap / rövid
5

időtávlata

Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
hosszú táv

Kapcsolódás a
Magyary
program által
meghatározott
fejlesztési
területekhez
Fejlesztési lépés
részletes leírása

2: A hatékonysági visszacsatolás hiánya
3: Túlterhelés miatti határidőcsúszások

Fejlesztési lépés
inputja
Fejlesztési lépés
outputja
Fejlesztési lépés
eredménye

A munkahely, mint a munkavállaló életének
meghatározó közege

Fejlesztési lépés
elindítója
További
közreműködők
Fejlesztési lépés

A dolgozói motiváció erősítése a sikeres és
hatékony munkavégzés egyik legfontosabb
eleme. Amennyiben a munkavállaló látja a
munkájának az eredményét; amennyiben jól
dolgozik, úgy a munkája elismerésre kerül, és a
szigorú,
intézményi,
hivatali,
gazdálkodó
szervezetekre
vonatkozó
szabályok
érvényesítése mellett a rendszer teret enged a
személyiség
kibontakoztatásának
és
a
kreativitásnak, az
növelheti
a
hatékony
munkavégzést. Az eredmények megmutatása
és
az
elismerésben
megnyilvánuló
visszacsatolás nem lehet esetleges, arra
célszerű sztenderdeket kialakítani, illetve a
rendelkezésre álló ISO szabvány keretében
részletezni, pontosítani.

Elégedett, a saját, illetve munkahelye
értékeivel, jellemzőivel, munkájának
értelmével, eredményével tisztában lévő
munkavállaló.
Jegyző
Humán Szolgáltatási Iroda
Fejlesztés elkezdése: soron következő iroda
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határideje

értekezlet
Fejlesztés megvalósításának kezdete (javaslat):
2014. október 30.
A
dolgozói
motivációs
programot
a
polgármester hagyja jóvá és gondoskodjon az
ellenőrzéséről rendszeres monitoring keretében.
A hivatali elfásultság, a gyakorlatban nem
működő sztenderdek kialakításának veszélye.

Szükséges
jóváhagyások,
döntési pontok
Fejlesztési lépés
megvalósulását
akadályozó
kockázatok
Kockázatkezelés Rendszeres monitoring, hogy a gyakorlatban
i stratégia
hogyan működik a bevezetésre került rendszer
3. táblázat: 3. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”-okon elhangzottak alapján

Tanácsadói vélemény: A feladat megvalósítása előtt célszerű kérdőíves
felmérés keretében meginterjúvolni a munkavállalókat arról, hogy mely
motivációs eszközöket tartanának a maguk részéről a leghatékonyabbnak,
leginkább elfogadottnak.
Fejlesztés
legfőbb hatása
Fejlesztési lépés
megnevezése
Fejlesztési lépés
hatásának
időtávlata

Hatékonyság növelés

Kapcsolódás a
Magyary program
által
meghatározott
fejlesztési
területekhez
Fejlesztési lépés
részletes leírása

1: Nem elég gyors eljárások

Folyamatos technikai korszerűsítés
Megindítás és befejezés: 8 hónap / középtávú
Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
hosszú táv

Mind az intézmények, mind a gazdasági
társaságok, de még a Polgármesteri Hivatal
munkatársai részéről is folyamatosan
7

Fejlesztési lépés
inputja
Fejlesztési lépés
outputja
Fejlesztési lépés
eredménye
Fejlesztési lépés
elindítója
További
közreműködők
Fejlesztési lépés
határideje
Monitoring
módja

elhangzott problémaként azonosítottuk az
eszközpark elavultságát. A munkavállalók
munkavégzését segítő eszközök modernizációja
hozzájárulhat a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézéshez.
Igényfelmérés eredménye és vezetői döntés
Az eszközök beszerzése, az eszközpark
modernizációja
Modernebb eszközpark segítségével
hatékonyabb feladat ellátás
Illetékes iroda, intézmény, gazdasági társaság
vezetője
Műszaki, pénzügyi szakemberek
2015. június 30.
Elégedettség mérése az infrastruktúra fejlesztés
bevezetését 6 hónappal követően.

Szükséges
jóváhagyások,
döntési pontok

Polgármester – képviselőtestület: nekik kell
engedélyezni a szükséges beszerzéseket, illetve
azokat a forrásokat, amelyek a beszerzésekhez
kellenek

Fejlesztési lépés
megvalósulását
akadályozó
kockázatok
Kockázatkezelés
i stratégia

Forráshiány, a beszerzések időigénye,
kellőképpen alapos igényfelmérés

Fejlesztés
legfőbb hatása
Fejlesztési lépés

Kommunikáció és együttműködés javulása,
Hatékonyságnövelés
Intranet bővítése hivatali, intézményi és

nem

A lehető legalsóbb szintre kiterjedő
igényfelmérés és optimális megoldások
megtalálása
4. táblázat: 4. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”okon elhangzottak alapján
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megnevezése
Fejlesztési lépés
hatásának
időtávlata
Kapcsolódás a
Magyary
program által
meghatározott
fejlesztési
területekhez
Fejlesztési lépés
részletes leírása

Fejlesztési lépés
inputja
Fejlesztési lépés
outputja
Fejlesztési lépés
eredménye

gazdasági társaságok munkavállalóira
vonatkozó ki-kicsodával
Megindítás: 2 hónap / rövid
Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
hosszú táv
1: Nem elég gyors eljárások
:

Intraneten a nevek alatt feltüntetni: munkakör
megnevezése,
jellemzői,
főbb
területek
címszavakban. Ennek célja, hogy a másik
személy munkáját nem ismerő munkatársak
gyorsan megtalálják, kihez érdemes fordulniuk
egy adott témában. Ez egyszerűsíti és gyorsítja
a
munkavégzést,
továbbá
hozzájárul
a
munkatársak közötti erősebb munkakapcsolatok
kiépüléséhez.
Megvalósítás: Irodák, intézmények, gazdasági
társaságok
adatfelelősei
jelzik
az
informatikusok részére, mit kívánnak feltölteni,
illetve a későbbiekben rendszeresen jelzik a
változásokat. Az informatikusok feltöltik az
adatokat a hivatali intranetre.
Vonatkozó információk összegyűjtve
Kibővített információk a munkatársakról az
intraneten
Gyorsabb
munkavégzés,
egyszerű
információhoz jutás, a munkavállalók nagyobb
magabiztossággal keresik meg egymást egyegy szakmai kérdés kapcsán. Megerősödött
munkakapcsolatok,
megerősödött
szakmai
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kapcsolatok, szélesebb és „intelligensebb”
információbázis alapozza meg a döntéseket,
jobb döntéshozatal. Jobb koordináció és
összhang az egyes szervezeti egységek között.
Mindezek által megnövekedett hatékonyság,
amely minden időtávra kihat, erősödő jelleggel.
Jegyző

Fejlesztési lépés
elindítója
További
Irodavezetők, adatfelelősök
közreműködők
Fejlesztési lépés 2014. november 30.
határideje
Monitoring
Adatfelelősök biztosítják az adatok frissítését
módja
Szükséges
Jegyző
jóváhagyások,
döntési pontok
Fejlesztési lépés Nem ismert
megvalósulását
akadályozó
kockázatok
Kockázatkezelés Nem szükséges
i stratégia
5. táblázat: 5. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”okon elhangzottak alapján
Fejlesztés
legfőbb hatása
Fejlesztési lépés
megnevezése
Fejlesztési lépés
hatásának
időtávlata

Hatékonyságnövelés

Kapcsolódás a
Magyary
program által

1: Nem elég gyors eljárások

Beszerzési összeghatár felemelése
Megindítás és befejezés: 6 hónap / rövid
Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
hosszú táv
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meghatározott
fejlesztési
területekhez
Fejlesztési lépés Kiindulópont: a beszerzés területén a túl
részletes leírása alacsony összeghatárhoz kötött az érintett
beszerzési tételenként három különböző ajánlat
bekéréséről szóló előírás. Ez akadályozza a
gördülékeny munkavégzést.
A
beszerzésben
érintett
irodavezetők
egyeztetnek az általuk javasolt optimális
beszerzési
értékhatárról,
majd
a
Városgazdálkodási Iroda vezetője készíti el a
Képviselő Testület elé terjesztendő szabályzat
módosítását a polgármester és a jegyző
jóváhagyását követően. A módosítás képviselő
testületi elfogadása szükséges.
Fejlesztési lépés Statisztikák: szerződési összeghatárok
inputja
eloszlása, árajánlat bekérés többlet időigénye.
Fejlesztési lépés A beszerzési folyamat lerövidül
outputja
Fejlesztési lépés A beszerzések egy része gyorsabban
eredménye
megtörténik
Fejlesztési lépés Üzemeltetési és Ügyviteli Iroda vezetője
elindítója
További
Minden beszerzésben érintett iroda vezetője
közreműködők
közreműködik. Kiemelt szerep:
Városgazdálkodási Iroda vezetője
Fejlesztési lépés Elindítás határideje: 2014. október 31.
határideje
Lezárás várható határideje: 2015. április 30.
Monitoring
A közigazgatásban szokásos eljárás szerint.
módja
Szükséges
Képviselő Testület hozza meg a végső döntést
jóváhagyások,
döntési pontok
Fejlesztési lépés Nemleges döntés vagy változó törvényi
megvalósulását szabályozás
akadályozó
kockázatok
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Kockázatkezelés Nincs. Nemleges döntés esetén maradnak a
i stratégia
jelenlegi folyamatok.
6. táblázat: 6. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”okon elhangzottak alapján

Tanácsadói vélemény: Az alkalmazott csoportos foglalkozásokon alapuló
szervezetfejlesztési módszertan előnye, hogy a résztvevők véleményein
és információcseréjén keresztül születő javaslatok már a javaslat, ötlet
felmerülésének

szakaszában

tartalmazzák,

figyelembe

veszik

a

megvalósításban a későbbiekben érintett belső felek jelentős részének
szakmai tapasztalatát, szervezeti tudását és szándékait, változtatási
hajlandóságát és motivációját. Ez azt jelenti, hogy az így születő
javaslatok sok szempontból jelentősen „bölcsebbek” a hagyományos
tanácsadási modell keretében születő javaslatoknál, főként abban a
tekintetben, hogy nézőpontok és információk sokaságát veszik eleve
figyelembe. Mindez a folyamat hatékonyságát rendkívüli módon növeli
azáltal, hogy sokkal kisebb arányban töltik a szervezetfejlesztésben
érintettek értékes idejüket olyan tématerületek kidolgozásával, amelyek
első ránézésre bár ígéretesek, azonban megvalósulásuk várhatóan
gátakba ütközik. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az
alkalmazott módszertanból eredően jelen irányvonal kijelölése és
esetleges megvalósítása további elemzést igényel, hiszen bizonyos
esetekben költségvonzatot jelenthet a lépés megtétele (átalakítás,
engedélyek). Azonban a cselekvési terv megvalósításának döntésénél
figyelembe szükséges venni az esetleges költségtényezőket és az
időtényezőt is.
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Változtatási lehetőségek a kerületi közművelődésért felelős
intézmény, az ERöMŰVHÁZ működésében
A már megtett, illetve folyamatban lévő fejlesztési lépések a következők:
1. Az ERöMŰVHÁZ épületének felújítása megkezdődött, várhatóan még
ebben az évben befejeződik.
2. Megkezdik egy javaslat kidolgozását az eszközparkjuk szükséges
korszerűsítésére vonatkozóan, amelyet stratégiai ügynek tartanak a
sikeres szolgáltatásnyújtás szempontjából.
3. Kezdeményezik az intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői és
az Önkormányzat vezetői közötti rendszeres, formalizált egyeztetési
folyamat kialakítását.

ERöMŰVHÁZ - részletes cselekvési tervek
Az alábbiakban (7. táblázat, 8. táblázat) az ERöMŰVHÁZ számára
kidolgozott részletes cselekvési terveket mutatjuk be. A cselekvési
tervekre vonatkozó általános megállapítások ezekre is érvényesek.
Fejlesztési
terület
megnevezése
Fejlesztési lépés
megnevezése

Hatékonyság
Az ERöMŰVHÁZ eszközparkjának
korszerűsítése
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Fejlesztési lépés
hatásának
időtávlata

Megindítás és befejezés: 8 hónap / középtávú
Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
hosszú táv

Kapcsolódás a
Magyary
program által
meghatározott
fejlesztési
területekhez
Fejlesztési lépés
részletes leírása

1: Nem elég gyors eljárások
2: A hatékonysági visszacsatolás hiánya

Fejlesztési lépés
inputja
Fejlesztési lépés
outputja
Fejlesztési lépés
eredménye

A szükséges eszközök körének és értékének a
meghatározása
A szükséges eszközök beszerzése és munkába
állítása
A megújított eszközpark lehetővé teheti, hogy
az ERöMŰVHÁZ a jelenleginél szélesebb körben
tudjon szolgáltatásokat kínálni a lakosság
számra, ezáltal nőhet a feladat ellátás
hatékonysága.
Intézményvezető kezdeményezésére a
Polgármester
Polgármesteri Hivatal illetékes irodái

Fejlesztési lépés
elindítója
További
közreműködők
Fejlesztési lépés
határideje
Monitoring
módja

Az ERöMŰVHÁZ olyan kulturális szolgáltatásokat
nyújt önkormányzati közfeladat ellátásaként,
amely szolgáltatásokat piaci szereplők is
nyújtanak, ezáltal az önkormányzati intézmény
egyfajta versenyhelyzetben van. Abban, hogy
ennek a versenyhelyzetnek meg tudjon felelni,
komoly gátja az elavult eszközparkja, így a
hatékony feladat ellátás megvalósulása
érdekében elengedhetetlen az eszközpark
korszerűsítése.

A megkezdés határideje (javaslat) 2014.
október 31., a befejezés időpontja: 2015. június
30.
Rendszeres visszacsatolás a beszerzések
módjáról, eredményéről és a
14

Szükséges
jóváhagyások,
döntési pontok

hatékonyságnövelés mérése
Polgármester – képviselőtestület: nekik kell
engedélyezni a szükséges beszerzéseket, illetve
azokat a forrásokat, amelyek a beszerzésekhez
kellenek

Fejlesztési lépés
megvalósulását
akadályozó
kockázatok
Kockázatkezelés
i stratégia

Forráshiány, a beszerzések időigénye, nem
kellőképpen alapos igényfelmérés

Fejlesztési
terület
megnevezése
Fejlesztési lépés
megnevezése

Kommunikáció

A lehető legalsóbb szintre kiterjedő
igényfelmérés és optimális megoldások
megtalálása
7. táblázat: 7. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”okon elhangzottak alapján

Fejlesztési lépés
hatásának
időtávlata
Kapcsolódás a
Magyary
program által
meghatározott
fejlesztési
területekhez
Fejlesztési lépés
részletes leírása

Rendszeres, formalizált egyeztetési
folyamat megkezdése az ERöMŰVHÁZ és
az Önkormányzat vezetői között
Megindítás: 3 hónap / rövid
Hatékonyságnövelő hatás: rövid, közép és
hosszú táv
1: Nem elég gyors eljárások
2: A hatékonysági visszacsatolás hiánya

• A „workshop”-on problémaként merült fel,
hogy az ERöMŰVHÁZ vezetőinek kommunikációs és egyeztetési lehetőségei az önkormányzati vezetőkkel esetlegesek és informálisak, ezért azt kezdeményezték, hogy legyenek olyan rendszeres, formalizált alkal15

Fejlesztési lépés
inputja
Fejlesztési lépés
outputja
Fejlesztési lépés
eredménye
Fejlesztési lépés
elindítója
További
közreműködők
Fejlesztési lépés
határideje
Monitoring
módja
Szükséges
jóváhagyások,
döntési pontok
Fejlesztési lépés
megvalósulását
akadályozó
kockázatok
Kockázatkezelés
i stratégia

mak, amikor lehetőségük nyílik az egyeztetésre
A találkozók rendszerességének és a résztvevők
körének meghatározása
Létrejön egy rendszeres egyeztetési folyamat,
amelyben mód nyílik a kommunikációra
Hatékonyabb kommunikáció, ezáltal gyorsabb
feladatkezelés
Intézményvezető kezdeményezésére a
Polgármester
A polgármesteri kabinet és az illetékes hivatali
irodák vezetői
2014. október 31.
Összefoglalók és feladatlisták készítése,
visszacsatolások a megbeszélésekről
Polgármester
Az előre meghatározott menetrend elmaradása,
az egyeztetési alkalmak tartalmi kiüresedése

Minden egyeztetésre készüljön előzetesen téma
és feladatlista, amelyet a felek átbeszélnek
egymással
8. táblázat: 8. cselekvési terv
Forrás: saját szerkesztés a „workshop”okon elhangzottak alapján
Lezárás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a „Támogató
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata” című tanácsadási
folyamattal

folytatta

az

ÁROP-3.A.2-2013

szervezetfejlesztési projektjét.
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keretében

megvalósuló

A

nyolc

alkalommal

megrendezésre

kerülő

műhelymunkák

során

beazonosítottuk az önkormányzati feladatokat, feltártuk az önkormányzat és
kapcsolódó intézményei, gazdasági társaságai jelenlegi helyzetét a téma
szempontjából, majd fejlesztési javaslatokat generáltunk. Összesen kilenc
részletes cselekvési terv került kidolgozásra, ezeken felül több mint ötven
kisebb-nagyobb

fejlesztési

javaslat

dokumentumban

felsorolásra

kerültek,

fogalmazódott
így

meg,

későbbi

melyek

e

megvalósításuk

az

önkormányzat kezében van.
A témához kapcsolódó eredményeken kívül fontos említeni a folyamat során
szerzett tapasztalatokat. Az önkormányzat előtt még egy hosszú projekt áll,
melynek első lépését tette meg Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata jelen folyamat során. A szervezetfejlesztési munkában
résztvevők

tapasztalatot

szereztek

a

további

alkalmak

optimális

szervezéséhez, ütemezéséhez, a résztvevői kör kialakításához, azok előzetes
tájékoztatásához,

a

csoportos

fejlesztési

munkában

való

részvételhez

kapcsolódóan. Így a folyamat ezen a módon is hozzájárul teljes projekt
sikeréhez.
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1.

számú melléklet
Megállapodás

A workshop résztvevői megállapodnak abban, támogatják azt, hogy az
elhangzott információk, ill. a kialakított cselekvési program alapján az
ERöMŰVHÁZ vezetése jelen megállapodás keretében vállalja, hogy
2014. október 31-ig kezdeményezi az Önkormányzatnál az ERöMŰVHÁZ
eszközparkjának teljes körű megújítását. A kezdeményezésre hivatalosan, a problémakört részletesen leíró, írásos szakmai anyag elkészítésével és a polgármester részére történő megküldésével kerül sor. Az
intézmény vezetése arra kíván majd javaslatot tenni, hogy az eszközpark modernizálására 2015. június 30-ig sor kerüljön. A modernizációs
kényszer oka alapvetően az, hogy az ERöMŰVHÁZ által nyújtott szolgáltatások jelentős részét olyan piaci környezetben kell nyújtania, amelyben a hatékony működés érdekében lépést kell tartania a versenytársakkal.
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2.

számú melléklet
Megállapodás

A workshop résztvevői megállapodnak abban, támogatják azt, hogy az
elhangzott információk, ill. a kialakított cselekvési program alapján az
ERöMŰVHÁZ vezetése jelen megállapodás keretében vállalja, hogy az
Önkormányzat vezetésénél kezdeményezi a rendszeres, szervezett
konzultációs folyamat megkezdését az intézmény vezetése és az
Önkormányzat között. A kezdeményezés oka az, hogy az ERöMŰVHÁZ
vezetőinek kommunikációs és egyeztetési lehetőségei az önkormányzati
vezetőkkel esetlegesek és informálisak, ugyanakkor az intézmény
hatékony működése érdekében kell hogy legyenek olyan rendszeres,
formalizált alkalmak, amikor lehetőségük nyílik az egyeztetésre. Az
intézmény vezetése arra kíván majd javaslatot tenni, hogy 2015.
január 1-től kezdődjenek meg a rendszeres, negyedévente sorra kerülő
hivatalos egyeztetések. Az ERöMŰVHÁZ vezetői vállalták, hogy 2014.
október 31-ig kezdeményezéssel élnek ebben az ügyben a polgármesternél.
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