
A marosvásárhelyi 
Polgármesteri 
hivatal 
intézményes 
átszervezése
Projekt



 

 

HOGYAN LÁTJUK MI A POLGÁRMESTERI HIVATALT, EGYSZERŰEN? 
FELÜLNÉZET. 

 

 

 

 

 

 

  

Polgármesteri 
Hivatal 

Ügyfelek 

Polgárok/ vállalkozások 

Közösség/ helység 

Törvényes kötelességek 

Szolgáltatások 

Erőforrások 

Finanszírozás 
(Költségvetés) 

Közvetlen 
szolgáltatások 

Saját cégeken 
keresztüli 
szolgáltatások 

Kiszervezett 
szolgáltatások 



A JELENLEGI HELYZET 
 

Mit tesz a Hivatal (vagy mit kéne tegyen)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hivatal 



a) oktatás; 
b) gyerekvédelmi-, mozgássérültek-, idősek- és a 
családok megsegítésére irányuló szociális 
szolgáltatások; 
c) egészségűgy; 
d) kultúra; 
e) ifjúság; 
f) sport; 
g) közbiztonság; 
h) sürgősségi helyzetek; 
i) környezetvédelem; 
j) a történelmi emlékművek, parkok, természeti 
rezervációk megőrzése, restaurálása és 
értékesítése; 
k) településfejlesztés; 
l) lakosság nyilvántartás; 
m) közútak és hídak; 
n) helyi érdekeltségű közszolgáltatások; 
o) elsősegély, hegyimentők; 
p) társadalmi-közösségi adminisztrációs 
tevékenységek; 
q) szociális és egyébb állami lakások  
r) a helység területén levő természeti 
erőforrások értékesítése; 
s) egyébb közösségi szolgáltatások 

Milyen kötelességeket ír elő a törvény a helyi önkormányzatoknak? 

Közszolgáltatások 

Csatornázás és szennyvíztisztítás 

Vízellátás 

Esővizek begyűjtése, elvezetése 

Hőellátás  

Köztisztaság 

Közvilágítás 

Közszállítás 



A jelenlegi elégtelenségek, hiányosságok, hibák, üzemzavarok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• A jövőkép és a helyi fejlődési stratégiai tervek hiánya (ha 
léteznek is, ezeket nem ültetik gyakorlatba) 

• Alacsony szintű szolgáltatások, gyenge mínőség  

• A szolgáltatásokhoz való nehézkes hozzáférés és hosszú 
határidők  

• Bürokrácia és korrupció  

• Sorok, sorok, papírok, papírok, pecsétek …..  

• Szakmaiatlanság, felelőtlenség és inkompetencia  

• Az átláthatóság hiánya  

• Alacsony szintű és nem funkcionális digitalizáció  

• Gyenge, nem átlátszó és nem mérhető teljesítmény  

• A Hivatal költséges működése (terheli a helyi költségvetést)  

• Stb, stb, stb …………………………… 



A HIVATAL ÁTSZERVEZÉSÉT CÉLZÓ PROJEKTÜNK 
 

 

 

 

 

 

A Projekt célja:  

 

Hogy megoldjon egy: 

• felelősségteljes 
• szisztematikus 

• integrált 
• egységes és 

• intézményes folyamatokra alapozó 

megközelítésben egy sor problémát, elégtelenséget, hiányosságot és 
rendelleneséget amelyek jelen vannak a Hivatal jelenlegi működésében.  

A projekt által megcélzott területek magukba foglalják: 

• a Hivatal által a közösségnek végzett szolgáltatások újragondolását  
• ezen szolgáltatások (és általában a kormányzás) mínőségét és 

teljesítményét  
• a Hivatal intézményes felépítését  
• az alkalmazott személyzetet és ennek a fizetési rendszerét, figyelembe 

véve ennek a hatását a helyi költségvetésre   

  



 

 

 

 

 

A projekt célkitűzései: 

 

 

• A helyi közösségnek és egyéni tagjainak és minden felhasználói 
célcsoport számára szükséges szolgáltatások biztosítása  

• A szolgáltatások végrehajtására vonatkozó  magas mínőségi 
sztenderdek meghatározása és kikényszerítése 

• A szolgáltatások elérhetőségének javítása és az online hozzáférés 
megvalósítása (alacsony járulékos költségek az ügyfeleknek, a 
bürokrácia csökkentése és a folyamatok egyszerűsítése) 

• A Hivatal funkcionális hiányosságainak megszüntetése 

• A Hivatal hatékonyságának és hatásosságának feljavítása:  

• Alacsony személyzeti költségek 

• Alacsony egyébb költségek  

• A közösség szükségleteinek kielégítése egy fenntartható, “zöld” 
és biztos módon  

• A város erőforrásainak (pénzügyi és tárgyi) jobb kezelése  

• Az átláthatóság javítása és az eredmények mérhetősége 

 

 

  



 

Mit adna a projekt és milyen eredményeket várunk tőle?  

 

Mit valósítunk meg konkrétan (a Projekt “kimenetelei”)  

• A Hivatal által biztosított, magas szintre helyezett Szolgáltatások 
Katalógusa 

• Az átláthatóságot és mérhetőséget biztosító Teljesítménymutatói 
Rendszer  

• Optimizált, digitalizált és újragondolt hivatali folyamatok  

• A Hivatal újratervezet szervezeti felépítése, kevesebb személyzettel  

• Teljesítményorientált és kompetenciára alapozó fizetési rendszer a 
Hivatalon belül  

 

A várható eredmények 

• A közösség megelégedettségének növelése a Hivatal tevékenységével 
szemben 

• A bürokrácia és a kiskorrupciós alkalmak csökkentése  

• Jobb önkormányzati teljesítmény, és ennek a teljesítménynek a 
mérhetősége 

• A bér- és egyéb működési költségek csökkenése  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Melyek a terv megvalósításának a lépései?  

  

A kontextus 
elemzése, a 
hivatal által 
biztosított 

szolgáltatások 
és a 

szolgáltatási 
sztenderdek 

meghatározása  

A jelenlegi 
folyamatok 

feltérképezése, a 
problémák 

azonosítása és 
megoldások a 
folyamatokban 
levő “szemét” 
eltávolítására  

A szervezeti 
felépítés 

újratervezése 
(hatásosabb 

és 
hatékonyabb 

működés) 

Digitalizálási 
megoldások 
integrálása  

Munkakörök/ 
Munkaköri 
leírások/ 
egyéni  

teljesítmény-
mutatók  

Javaslat egy 
teljesítmény-

alapú bérezési 
rendszerre  

A változások 
megvalósítása
/ a személyzet 
átszervezése/ 

képzési 
programok  

A Szolgáltatások 
Katalógusának a 

kidolgozása  

A belső 
folyamatok 

újratervezése 

A városi 
teljesítménym

utatók 
rendszerének 
a kidolgozása  



Mit javasolunk az 1 LÉPÉS-ben? 

 

 

1. A   
• személyek és vállalkozások 
• város és közösség 
• törvényes kötelezettségek 

felé, a Hivatal által biztosítandó helyi és nemzeti törvénykezés által előírt 
szolgáltatások felleltározása 

 

2. Ezen szolgáltatások haszonélvezőinek felleltározása és csoportosítása (nem mindenki 
akarja ugyanúgy!):  

• Kik Ők?  
• Mit akarnak, mik az elvárásaik?  
• Milyen közös problémáik vannak? 

 

 

 

 

3. A szolgáltatások szinvonalának a szembeállítása az elvárásokkal 
és a nyugati államok szintjével 

 

 

 
 
 

 

4. A problémák, hiányosságok és hiányok felleltározása (részletes elemzés)  

  



Mit javasolunk az 2. LÉPÉS-ben? – A SZOLGÁLTATÁSOK KATALÓGUSA  

 

 

1. A szolgáltatásokkal szembeni közösségi és egyéni elvárások és 
szükségletek listázása (hangsúly a mínőségen, várakozási 
időtartamokon, megfelelő tájékoztatáson, stb 

 

2. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
módozatainak a meghatározása (ablak, 
elektronikus, elérhetőségi program, szükséges 
dokumentumok, stb.). Kritériumok: 

a) Az online hozzáférés elönyberészesítése 

b) Az ablaknál való hozzáférés esetében az 
egyablakos megoldás, nincs sétálgatás a 
különböző irodák között  

c) A kért iratok egy megindokolható minimális 
szinten való tartása. Nem kérhetők olyan 
iratok amelyeket szintén a Hivatal bocsájt ki.  

d) A sorbanállásra meghatározódik egy 
maximális időtartam amelyet a Hivatal 
alkalmazottai nem léphetnek túl.  

e) Az ügyfélfogadás programja az ügyfelek 
igényeihez igazodik, akár délután is.   

f) Stb.  

 

3. Meg lesznek határozva a törvény által előírt vagy a Hivatal által 
kezdeményezett szolgáltatások hozzáférési módozatai (az ivóvízhez, 
hulladékelhordáshoz, közbiztonsághoz, közvilágosításhoz, stb. Való 
hozzáférés)  

 

4. Meg lesznek határozva azok a mínőségi mutatók amelyeken biztosítani kell a 
szolgáltatásokat (pl. határidők, kiadott okmányok, stb.) és ezek teljesítménymutatói  
 

 



5. Meg lesznek határozva a szolgáltatások árai (a reális költségek alapján) 
és a kártérítések amelyeket a Hivatal fizet az ügyfeleknek a nem 
megfelelő szolgáltatások esetében  

 

6. A fenti tevékenységek eredményeit egy SZOLGÁLTATÁSI KATALÓGUS-ban rögzítik, 
amelyet a polgárok rendelkezésére bocsájtanak úgy nyomtatott mint elektronikus 
formában.  A katalógus alapján a polgároknak: 
 

• Lesz egy vonatkoztatási alapjuk a szolgáltatásokkal 
szembeni igénylehetőségekről  

• Hozzáférésük lesz minden információhoz mielőtt 
hozzáférnek egy szolgáltatáshoz  

• Panaszlehetőségük lesz ha a Katalogus előírási 
nincsenek teljesítve és kártérítést kérhetnek. 

 

Milyen információkat fog tartalmazni a katalógus: 

 

A szolgáltatás megnevezése 

Célközönség  

A szolgáltatás leírása  

Ki és hol végzi a szolgáltatást  

A szolgáltatás törvényes alapja 

Az ügyféltől ígényelt iratok, nyomtatványok 

A szolgáltatás elérhetőségi módja 

Az elérhetőség órarendje 

A szolgáltatás biztosításának a módja  

Határidők 

Ingyenes/ fizetéses szolgáltatás - árak 

Teljesítménymutatók 

Kártérítések hibás szolgáltatás esetén   

 

 

 



3. LÉPÉS: Mi történik a Hivatalban és ami nem látszik kivülről? – A 
szolgáltatásokban résztvevő belső tevékenységek (folyamatok) „megtisztítása”  

 

1. A gyenge szolgáltatást előidéző belső problémák azonosítása.  

 

A következő lehetséges problémákra számítunk: 

 

• Nem azonosíthatóak egyértelműen a szolgáltatást biztosító 
tevékenységek  

• Nem azonosíthatóak a felelős személyek  

• A rossz szervezés miatt a folyamatok nem tudják az elvárt 
szinten biztosítani a szolgáltatásokat  

• A folyamatokban túl sok osztály, iroda vesz részt  

• Túl sok “főnök” vesz részt a szolgáltatás biztosításában  

• Túl sok azonosítható “szemét” van a folyamatokban  

• A Hivatal irodái között belső versengés van 

• Túl sok másodlagos tevékenysége és kimenete van a 
folyamatoknak  

• A bevont erőforrások nem elégségesek 

• A bevont erőforrások túlméretezettek 

• Folytonosság hiánya a folyamatokban 

• Stb. 

 

 

  



2. A “szemét” eltávolítása a tevékenységekből  

 

“Szemétnek” tekintjük a következő, értéket nem adó, tényezőket: 

• Több információ szolgáltatása mint amennyit az ügyfél kér   
• Olyan jelentések készítése amelyeket senki sem olvas el   
• Túl sok másolat készítése  
• Doszárok utáni várakozás 
• Jóváhagyások utáni várakozás  
• Aláírások utáni sétafikálás   
• Adatok kézi bevitele  
• Többszörös átnézés/ jóváhagyás   
• Nem megfelelő szoftware használata  
• A szükséges információk nincsenek kéznél a megfelelő időben  
• Fölösleges adatok az adatbázisokban  
• Fölös mennyiségű fogyóanyag  

o ”hátha szükség lesz rá”  
o “olcsóbb ha nagyobb mennyiséget vásárolunk” 

• Halmozott szolgáltatáskérések  
• A szolgáltatásokra várakozó ügyfelek  
• Adatbeviteli hibák  
• Hiányzó információk  
• Elveszett bejegyzések  
• Hibás vagy helytelen adatok begyűjtése  
• Információk keresgélése  
• A papírok toszogatása  
• Emberek akik a gépek munkáját figyelik (addig várakoznak amíg a nyomtató/ másológép 

befejezi a munkáját)  
• Haszontalan tevékenységek (“így örököltük”, “mindig így csináltuk”) 
• Stb. 

 

 

3. Az optimális megoldások megtalálása a létező folyamatokra  



4. LÉPÉS: Megoldás a teljesítmény tárgyilagos mérésére és átláthatóság – 
VÁROSI TELJESíTMÉNYMUTATÓK    

 

Ennek a lépésnek a célja a nyugati praktikák szerinti városi teljesítménymutatók azonosítása 
amelyek biztosítják: 

• A Hivatal teljesítményének a tárgyilagos mérését  
• Ezek összehasonlítását a fejlettebb városok hasonló mutatóival  
• A Hivatal működési szinvonalának a tárgyilagos bemutatását a polgárok felé  
• A Hivatal alkalmazottainak a kiértékelését és az egyéni fizetések meghatározását  

 

A 4. Lépés eredménye az összes használható városi teljesítménymutatót, ezek célértékét és a 
jelenlegi, más városokbeli, értékét tartalmazó dokumentum 

 

Példák olyan mutatókra amelyek figyelembe lesznek véve: 

• Városi szolgáltatások mutatói 
• A – Vízszolgáltatási mutatók 
• B – Csatornázási és szennyvízkezelési mutatók 
• C – Hulladékkezelési mutatók 
• D – Esővízkezelési, híd- és útügyi mutatók 
• E – Közvilágítási mutatók 
• F – Közlekedési mutatók 
• G – Közegészségügyi mutatók 
• H – Oktatásügyi mutatók 

• Pénzügyi mutatók 
• Önkormányzati és adminisztrációs mutatók  
• Green City mutatók 
• Élhető Város mutatók 
• Fenntartható Város mutatók 

 

  



5.LÉPÉS: a folyamatok, tevékenységek és a belső procedúrák újratervezése 

 

Ez a LÉPÉS egyidőben innovatív, kreatív és mélyebb szakértelmet igénylő, kevésbé elérthető a szélesebb 
nagyközönség számára. 

A célja az, hogy megtaláljuk a lehető legoptimálisabb és leghatékonyabb megoldásokat a Polgármesteri 
Hivatal feladatainak ellátására.  

Az a mód ahogy megtalálhatjuk a legjobb megoldásokat, többek között befolyásolni fogja:  

• A Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítését  

• A Hivatal bérköltségeit  
• A polgárok és közösség szükségleteinek 

optimális kielégítését 

 

Ennek a lépésnek az egyszerűen megfogalmazott 
ábrája így néz ki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szolgáltatások 
katalógusa 

(2.lépés) 

Városi 
teljesítmény-

mutatók 

(4.lépés) 

A jelenlegi 
problémák és 
“hulladékok” 

listája 

(3.lépés) 

A Polgármesteri Hivatal 
tevékenységeinek  

újragondolása/újratervez
ése 

(hivatalosan: belső 
folyamatok 

újratervezése) 

A Polgármesteri Hivatal 

optimalizált,  

hatékony és  

a polgárok elvárásainak 
megfelelő 

tevékenységei 



6.LÉPÉS: Számítógépes megoldások az újratervezett folyamatokhoz 

 

1. A jelenleg rendelkezésre álló információs technológiák bevezetése egy kötelező 
szükséglet (“must have”) az átszervezés javasolt céljainak eléréséhez. Ezzel minimum az 
alábbiakat követjük: 

 
• Online felület létrehozása a polgárokkal és más felhasználókkal 
• Online szolgáltatások 
• Integrált adatbázisok a tevékenységi körök és a városháza belső osztályai között 
• Integrált informatikai rendszer a Városháza szintjén 
• A papíron történő információáramlás megszüntetése 
• A tevékenységek automatizálása és az egyszerű emberi munka csökkentése 

(“office automation”) 
• Elektronikus archívumok és DMSR rendszerek (Document management and 

retrieval systems) 
• Valós idejű hozzáférés az adatokhoz / információkhoz a belső folyamatokban 
• Online kapcsolatok a város digitális / smart / intelligens rendszereivel (vagy 

szükség esetén külső eszközökkel) 
• Különböző tevékenységekre 

jellemző informatikai eszközök 
(GIS, MIS, DSS) 

 

 

 

 

2. Az IT-megoldások ráfekvése az újratervezett folyamatokra (5. lépés) 
növeli ez utóbbiak teljesítményét, és csökkenti mind a Városháza 
alkalmazottainak számát, mind pedig a szükségtelen utazások, a hosszú 
várakozási idő, és az emberi hibák által a polgárok számára okozott 
kellemetlenségeket 

  



 

7. LÉPÉS: A Városháza szervezeti átalakítása 
 

1. A szervezeti felépítmény újratervezésének céljai, többek között: 
 
• Az önkormányzat azonnali és hosszú távú céljainak elérése 
• A szolgáltatások minőségének javítása, közelebb kerülni a polgárokhoz és a közösséghez 
• A városi teljesítménymutatók és a szolgáltatási katalógusban szereplő mutatók 

megvalósítása 
• Minimális pénzfogyasztás a városi költségvetésből a Városháza saját apparátusára 
• A helyi erőforrások és előnyök felhasználása a rugalmasság révén, ahol a pénzügyi és 

gazdasági költségek így alacsonyabbak  
 
 
 
 
 

2. Az átszervezés alapelvei: 
 

• A szervezeti struktúrát úgy kell felépíteni, hogy lehetővé tegye a tervezés 
alapjául szolgáló célok elérését (a fentiek) 

• A javasolt struktúrát úgy építik fel, hogy az teljes mértékben elvégezze az 5. 
lépésben átalakított tevékenységeket. Kerülni fogja a tevékenységek 
szétdarabolását több osztály között (könnyebb kommunikáció és a késések 
csökkentése). 

• A struktúra a munkakörök világos meghatározásán, illetve a feladatok és a 
felelősség egyértelmű kiosztásán alapul 

• A struktúrát a lehető leglaposabban kell megtervezni a sokféle hierarchikus 
szint elkerülése, és a felesleges „főnökök” számának csökkentése érdekében. 

• A struktúrát a fő kormányzási folyamatok modelljére (szerkezetére) építik, 
amelyet a nemzetközi gyakorlatban használnak az alábbi ábra szerint 

• A Városháza minden belső folyamatáért egy kijelölt „házigazda” felel, aki 
teljes felelősséget vállal a tevékenységek eredményeiért és végrehajtásáért. 

• Az alkalmazottak számát és kompetenciáit az átalakított tevékenységek 
alapján állapítják meg (5. és 6. lépés) 

• A struktúra figyelembe veszi azokat a tevékenységeket és felelősségeket, 
amelyekkel az önkormányzat saját vállalatait bízta meg, vagy delegálta nekik 

 

 



3. A fő Kormányzási folyamatok szerkezete (a legjobb nemzetközi gyakorlatok alapján), 
amelyek a Városháza felépítésének alapját képezik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A fő kormányzási folyamatok 

A városi 
Jövőkép és 
Stratégiák 

kidolgozása 

A polgárok és 
közösség felé 

irányuló 
szolgáltatások 

kidolgozása 

A város 
népszerűsítése 

Szolgáltatások, 
termékek 
kínálata 

Támogató tevékenységek 

A saját humánerőforrás képzése és menedzselése 

Az IT erőforrások menedzselése 

A pénzügyi források menedzselése (költségvetés, cash-flow, költségellenőrzés) 

Infrastruktúra fejlesztése 

Kockázatok menedzselése 

Külügyi kapcsolatok kezelése 

A város lehetőségeinek fejlesztése és kezelése 

A polgárokkal 
és közösséggel 

való 
kapcsolattartás 



 

4. A célok, alapelvek és a fenti modell alapján megépül a Városháza új szervezeti 
felépítése. Ez magába foglalja: 
• Javasolt osztályokat (irodák, szekciók) 
• Az ezek közötti kapcsolatokat 
• A hierarchiát 
• Az egyes osztályokban végzett tevékenységeket és 
• Az egyes osztályokon szükséges munkaköröket és az azokat biztosító személyek 

szakosodását 

 

 

 

 

 

 

  



8. LÉPÉS: Munkakörileírások / teljesítménymutatók az alkalmazottak számára 

 

1. A szervezeti diagramban javasolt minden álláshelyhez el kell készíteni a munkaköri leírást, 
amely a szokásos fejezeteket tartalmazza. Ezek közül a következőket emeljük ki: 

 

  

A poszt céljának világos meghatározása 
Elérendő célok 

Poszt jellemzői: 

– végzettség 

 – szükséges minősítések, engedélyek 

 – egyéni kvalitások 

 – szükséges tapasztalat 

 – összeférhetetlenség  

A poszt részletes leírása 

A munkafolyamatokból fakadó 
kötelezettségek 

Hatáskörök 

Felelősségek 

Büntetések 



2. A munkaköri leírások mellékleteként meghatározzák az egyéni teljesítménymutatókat, amellyel 
vizsgálják a munkavállalók által elért eredményeket. Ezek a mutatók a következőkre szolgálnak: 

• A Városháza alkalmazottainak eredményeinek és teljesítményének nyomon követése 

• Az inkompetencia megnyilvánulásainak azonosítása 

• A munkavállaló szakmai fejlődésének és a kiegészítő képzési igények nyomon követése 

• A fizetés változó összetevőjének meghatározása (a teljesítménytől függően) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Munkaköri leírásban és a teljesítménymutatókban foglaltak figyelembevételével készül el az 
alkalmazottak munkaszerződése. Ez a szerződés jogszabályi szintre emeli a munkaviszony feltételeit, 
előírásokat tartalmaz a kötelezettségekre, és az egyes felek várható teljesítményére, valamint azok 
be nem tartásáért kiszabandó szankciókra  

  



 

9. LÉPÉS: A teljesítményalapú bérrendszer 

1. Az általunk javasolt alapelvek a Városháza minden alkalmazottjának fizetésére és egyéb 
juttatásokra vonatkozóan: 

Belső és külső igazságosság 
A biztosított jövedelemnek ugyanolyan szintűnek kell lennie, 
mint az ország más hasonló szervezeteinek / 
munkahelyeinek 

Megkülönböztetés-
mentesség 

A munkavállalók jövedelmének faji, vallási, nemi és etnikai 
hovatartozás alapján mentesnek kell lennie mindenféle 
megkülönböztetéstől. 

A jogszabályok betartása A javadalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti 
jogszabályoknak. 

Egyszerű és rugalmas 

A bérszámfejtési rendszer fejlesztésének, megértésének és 
alkalmazásának egyszerűnek kell lennie. Ugyanakkor 
rugalmasnak is, hogy könnyen alkalmazkodhasson az emberi 
erőforrások szerkezetének változásaihoz 

Teljesítményorientáció 

A fizetésnek, és az egyéb juttatásoknak az egyéni 
teljesítménytől kell függniük, de a Városháza, mint 
intézmény által elért eredményekkel is összhangban kell 
lennie. Ez a kapcsolat fontos a teljesítményorientált munka 
kultúrájának megteremtéséhez. 

Fejlődés és motiváció 

A jutalmazási rendszert úgy kell felépíteni, hogy motiválja az 
alkalmazottakat saját készségeik és kompetenciáik 
fejlesztésére, valamint a változó technológiákkal, 
innovációval és intézményi követelményekkel 
összefüggésben 

Alacsony költség a 
költségvetésben 

Az alkalmazottak teljes fizetése (a különféle támogatásokkal 
együtt) nem haladhatja meg a Helyi Tanács által a helyi 
költségvetésből megállapított maximális összeget. 

 

 

 

 

 

  



2. A bérrendezést megelőző lépés a munkakörök kiértékelése, azok hierachiájának 
meghatározása érdekében. Ez lehetővé teszi a megfelelő pozíciókat betöltő alkalmazottak 
jutalmát, és kiküszöböli a fizetésbeli egyenlőtlenségeket. Az értékeléshez az ismert 
módszerek egyikét kell használni ebben a tekintetben, példa erre a következő kritériumok 
figyelembevétele: 

 

3. A munkaköröknek meghatározzák: 
• Alapbér – rögzített rész 
• Alapbér – a teljesítménytől függő változó rész 
• Kínált előnyök 
• Különböző juttatások 

 

 

 

  

• Képességek: 
• a poszthoz szükséges képzések és felkészítők 
• szükséges tapasztalat 
• kreatív gondolkodás stb. 

• Felelősség: 
• a felelősség mértéke 
• különleges felelősségek 
• a tevékenység bonyolultsága 
• szabad döntés joga 
• alárendelt személyek száma 

• Erőbefektetés: 
• szellemi 
• fizikai 
• stresszfaktor. 

• Munkakörülmények: 
• az utazások száma és időtartama 
• a beosztottak szakmai diverzitása 
• egyéb csoportok irányából érkező nyomás 
• szükséges kockázatok felvállalása 
• nehéz, vagy nem kiszámítható környezet stb 



4. A fizetés változó részének alkalmazásához havi felügyeleti 
rendszert, és az alkalmazottak éves értékelésének 
módszerét kell kidolgozni. Az eredménytől függően a fizetés 
változó része 0 lejtől, az egyes pozíciókra megállapított 
maximális értékre emelkedhet. 

 

 

 

 

 

5. A munkaköri előírások be nem tartása esetén egyértelmű, 
objektív és átlátható eljárás szerint kell a szankciókat 
alkalmazni. E célból szankcionálási módszertan kerül 
kidolgozásra, és ezt a belső kommunikáció során ismertetik. 
Cél: a főnöki hatalommal való visszaélések elkerülése, és ennek 
következtében a munkavállalók motiválása. 

 

 

6. A szankcionálási módszertannal párhuzamosan kidolgozásra kerül egy módszertan a 
munkavállalók juttatások általi ösztönzésére és motiválására, amennyiben az elvárásokon 
túli eredmények eléréséről van szó. Mivel néhány ember számára érzékeny és esetleg 
motiváló terület, ez a módszertan egyértelmű, objektív, átlátható, és a visszaélések 
kizárására is odafigyel. A díjaknak tükrözniük kell az egyéni teljesítményt, és NEM a 
különféle alkalmakkor (húsvét, karácsony stb.) kerülnek átadásra. A díjak éves értékét a 
Helyi Tanács határozza meg.  

 

 

 

  



 

10. LÉPÉS: Változáskezelés 

A projekt azzal ér véget, hogy a valóságban végrehajtják az előző lépésekben előkészített 
intézkedéseket. Ez magában foglalja a következőket: 

• A Helyi Tanács támogatásának megszerzése a szükséges döntések révén, és az 
átszervezési költségek beillesztése a helyi költségvetésbe 

• A személyzet biztosítása az új szervezeti diagramnak megfelelően: 

• Nyugdíjas személyekkel kötött szerződésekről való lemondás 
• A nem alkalmazotti státusban levő személyekkel kötött szolgáltatási 

szerződésekről való lemondás 
• Nyugdíjba vonuló emberek listájának összeállítása 
• A pozícióban maradó alkalmazottak elosztása a képzéstől, a készségektől és az 

egyéb munkakövetelményektől függően 
• Az irányító személyzet kinevezése 
• Személyzet kiegészítése alkalmazottak felvételével 
• Új egyéni munkaszerződések megkötése 

• Az átszervezésről szóló belső kommunikációs terv kidolgozása és lefuttatása, különös 
tekintettel a változások kezelésére, és a benne rejlő konfliktusok csökkentésére  

• Az új struktúra képzési igényeinek felmérése, és házon belüli képzés lebonyolítása 

• IT – hardver beszerzése 
• IT – szoftver beszerzése 

• Az új eljárásokhoz előírt áruk beszerzése (különösen az ügyfélkapcsolatok területén) 
• A személyzet és a létesítmények fizikai átcsoportosítása 

• Fokozatos áttérés az újratervezett eljárások alkalmazására 

• A szükséges korrekciók megejtése  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 




