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1.

Kutatási módszertan bemutatása

Az eredményességet mérő mutatószámok kialakításában, a teljesítménymérés
elvégzésében,

valamint

a

minőségirányítási

rendszerben

már

definiált

ügyfélelégedettség-mérés lefolytatásában tanácsadóink első lépésként feltárták
és elemezték azokat a meglévő input adatokat, melyek a dokumentumok, belső
auditok,

független

tanúsítások

és

korábbi

elégedettség-mérések

során

áttekinthetőek voltak.
A három kutatási területet 9 tanácsadói nap figyelembe vételével dolgoztuk fel és
határoztuk meg azokat az önkormányzat által pályázatban rögzített célokhoz
rendelt tevékenységeket, melyeket az alábbiakban ismertetünk.
Az eredményességet mérő mutatószámok vonatkozásában az önkormányzat által
bemutatott

és

átadott

dokumentumok

alapján

előzményre,

szakmai

fundamentumra nem találtunk, így az egész mérőszám rendszer kialakítását e
program keretében

kellett megtervezni, Pilot kutatás során elemezni és

feldolgozni.
1.1.

Ügyfélelégedettség-mérés 500 fős lakossági paneltörzs

bevonásával
Tanácsadóink a pályázatban leírtak alapján Veszprém város telefonjegyzékéből,
véletlenszerű mintakijelölő program segítségével szegmentált kutatói törzset
hoztak létre. Törekedtünk arra, hogy a kiválasztott, kutatásba bevont ügyfelek
lakhelyük szerint, valamint a nemek figyelembe vételével kiegyensúlyozott, az
SPC

módszerekhez

illeszkedő

követelményeknek

megfelelő

kiválasztás

eredményeként vegyenek részt a kutatásban.
A lakossági paneltörzs 500 főből áll, s velük kezdtük meg 10 anketőr munkatárs
bevonásával az alábbi kérdésjegyzék alapján a válaszadási folyamatot.
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Kedves „Kovács néni”!
A polgármesteri hivatal megbízásából telefonálok Önnek.
Önkormányzatunk egy olyan fejlesztési programot hajt végre, melynek eredményeként javítani kívánja a
polgármesteri hivatal szolgáltatási minőségét. Ehhez azonban meg kell ismernünk a lakosság véleményét
azokon a területeken, ahol az elkövetkező időszakban fejlesztési programokat kell elindítani.
Kérem, válaszoljon az általam feltett kérdésekre és 1‐től 5‐ig értékelje, minősítse, hogy az adott tevékenységet
milyennek ítéli meg a városban.
Válaszait név nélkül fogom rögzíteni, tehát a kutatás anonim.
Az önkormányzat nevében előre is megköszönöm a segítségét és a válaszait!
Megértette a kutatás célját?
Feltehetem a kérdéseket?
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

4

5

Megjegyzés, észrevétel

Mennyire elégedett a város kulturális életével?
Mennyire elégedett az oktatási intézmények
színvonalával?
Mennyire elégedett a városi közterek és közutak
állapotával?
Mennyire elégedett az önkormányzat tájékoztatási
tevékenységével?
Mennyire tartja a polgármesteri hivatali ügyintézést
ügyfélbarátnak?
Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal
kapcsolatát?

Köszönöm a válaszait és végül engedjen meg még három olyan kérdést, melyet a hivatal és az önkormányzat
fontosnak tart.

Soha
7.
8.
9.

Ritkán

Gyakran

Rend‐
szeresen

Megjegyzés,
észrevétel

Milyen gyakran használja az önkormányzat
honlapját?
Milyen gyakran keresi fel személyesen a
hivatalt?
Milyen gyakran vesz részt a város által
szervezett eseményeken?

Még egyszer köszönöm segítő együttműködését!
További szép napot kívánok Önnek!
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Ahol a munkatársunk azt tapasztalta, hogy a telefont tizedik csengetésre sem
vették fel, ott egy újabb hívást kezdeményezett, nem hamarabb, mint két
munkanapon belül. Ha akkor is eredménytelen volt a hívás, a kutatást
lebonyolító munkatársunktól újabb célszemélyt választott ki a rendelkezésére álló
listából. Így folyamatosan közel 500 veszprémi állampolgárral tartottuk a
kapcsolatot, de a kutatás jellegéből adódóan nem számíthattunk arra, hogy
mindenki konstruktívan áll a kérdésekhez, ezért – amint azt az eredmények is
mutatják – a minta kevesebb mint 10%-a elzárkózott a kérdések megválaszolása
elől.
A kutatást dokumentált adatlapokon az anketőrök végezték el, s utólag
összesítve

a

telefonálás

rögzítették

azokat

az

időszükségletét

állampolgári

95

óra

véleményeket,

telefonidőt
melyeket

felhasználva
tanulmányban

foglaltunk össze.
Az eredményességet mérő mutatószámok képzésénél szakmailag eldöntendő
kérdés, hogy egy minta alapján dolgozunk, vagy szükséges ellenőrző, korrekciós
mérést, információgyűjtést végrehajtani.
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mindig is híres volt arról,
hogy kutatási folyamatait alaposan, tényekre és dokumentum alapokra építve
hajtja végre, így a minőségirányítás, valamint a hivatalvezetés közös álláspontját
megismerve készítettük elő második, hasonló nagyságrendű ellenőrző telefonos
kutatásunkat. Az ellenőrzés jellege abban mutatkozott, hogy a második ötszázas
lakossági panelnek feltett kérdések közé beillesztettük a két kutatási időpont
között a hivatal szervezetfejlesztési tevékenységének eredményességi mérését
oly módon, hogy a kérdések közé az erre vonatkozó ellenőrző és rávezető
információkéréseket elhelyeztük.
Kutatási kérdőívünket a túloldali minta alapján állítottuk össze.
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Kedves „Szabó Bácsi”!
A polgármesteri hivatal megbízásából telefonálok Önnek.
Önkormányzatunk egy olyan fejlesztési programot hajtott végre, melynek eredményeként javítani kívántuk a
polgármesteri hivatal szolgáltatási minőségét. Annak érdekében, hogy a lakosság véleményét megismerjük a
fejlesztési programunk eredményességéről, kérem, hogy szíveskedjék válaszolni az általam feltett alábbi
kérdésekre.
Válaszait név nélkül fogom rögzíteni, tehát a kutatás anonim.
Az önkormányzat nevében előre is megköszönöm a segítségét és a válaszait!
Megértette a kutatás célját?
Feltehetem a kérdéseket?
1.

Az elmúlt néhány hónapban a város kulturális intézményei közül melyeket kereste fel?

…………………………………………………………………………………………………………
2.

Véleménye szerint a város oktatási intézményei közül melyikben folyik a legkiemelkedőbb szakmai
munka?

…………………………………………………………………………………………………………
3.

A város melyik közterét tartja a legápoltabbnak és legszebbnek?

…………………………………………………………………………………………………………
4.

Az elmúlt két hónapban járt Ön az önkormányzat polgármesteri hivatalában?
Igen

5.

Nem

Ha járt, milyen ügyben?

…………………………………………………………………………………………………………
6.

Tapasztalt‐e változást az előző alkalmakhoz képest?

…………………………………………………………………………………………………………
7.

Kérem, mondjon olyan eseményt, hírt, amelyről az elmúlt két hónapban az önkormányzat
tájékoztatta (ez ne választási jellegű hír legyen!)

…………………………………………………………………………………………………………
8.

9.

Kérem, értékelje egy 5 fokozatú skálán (1 = legkevésbé jó, 5 = nagyon jó) az alábbiakat:
8.a)

Mennyire tartja a polgármesteri hivatali ügyintézést ügyfélbarátnak?

8.b)

Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát?
Milyen gyakran használja az önkormányzat honlapját?
Soha

10.

Ritkán

Gyakran

Rendszeresen

Milyen gyakran vesz részt a város által szervezett eseményeken?
Soha

Ritkán

Gyakran

Rendszeresen

Még egyszer köszönöm segítő együttműködését!
További szép napot kívánok Önnek!
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A második ötszázas lakossági panel szintén 10 kérdező anketőr bevonásával, de
több mint 100 óra alapján került lebonyolításra. Nagyon részletes, alapos és
körültekintő munkát végeztek a Controll Zrt. anketőrei, akik a kérdéslistánál és
annak első kutatásnál bonyolultabb kérdéseit több mint 470 eredményes
megkérdezéssel zárták le.
A két kutatás 500 + 500 lakost érintő megkérdezésével értékelő tanulmányban
rögzítettük és fejlesztési javaslatok közé a levonható konklúziókat elhelyeztük.
1.2.

Teljesítménymérés és –értékelés a hivatali munkatársak

bevonásával = CAF kutatás lebonyolítása
Az előzőekben bemutatott közvéleménykutatás 1. és 2. ötszázas lakossági panelt
érintő megkérdezésekhez kapcsolódva, azokkal párhuzamosan tanácsadóink
teljesítményméréssel

kapcsolatos

feladatok

elvégzését

hajtották

végre

a

polgármesteri hivatal munkatársainak bevonásával. A kutatás módszerét a Közös
Értékelési Keretrendszer Európai Unióban sztenderdizált kérdéssora alapján
végeztük el, figyelembe véve azt a szakmai és történelmi tényt, hogy Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a magyar közigazgatás legrégebben
auditált minőségirányítási rendszerét működteti. A CAF kutatások megkezdését
az ÁROP projekt teljesítése során ismertettük meg a hivatal munkatársi körével
és 2010-ben hajtottuk végre az első és az ellenőrzésre szolgáló második
kutatást. A két CAF kutatás között a szervezetfejlesztés programelemeinek
hivatali beépülési folyamatait végeztük el, így a második CAF kutatás rámutatott
arra, hogy a hivatal munkatársai, vezetői miképpen értékelik azokat a valós és
mérhető eredményeket, melyeket az ÁROP programban felvállalt pályázati célok
teljesítése során tanácsadóinkkal közösen elvégeztek.
1.2.1.

A teljesítménymérés és –értékelés fogalomtára

A minőség fogalma
A

minőséget,

mint

fogalmat

már

többször

definiálták.

A

különböző

meghatározások a hagyományostól egészen a stratégiai jellegűekig terjednek. A
hagyományos definíciók többnyire kopásállónak, jól konstruáltnak és tartósnak
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írják körül a jó minőségű árucikket. Napjainkban a stratégiai definíció került az
előtérbe:
“A minőség alapvető üzleti stratégia, amely alapján született termékek és
szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső vevőket azzal,
hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.”
...azaz röviden:
Minőség = a vevők igényeinek való megfelelés.
Juran által megfogalmazott minőség mintegy eszenciája a fenti gondolkodásnak,
miszerint „a minőség megfelelés a felhasználó igényeinek”. Ez lényegében
azonos az ISO 8402: Minőségirányítás és minőségbiztosítás. Szakszótár szerinti
megfogalmazással:

„azon

jellemzők

összessége,

amelyek

befolyásolják

képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen.”
Garvin a minőségnek öt jelentősebb megközelítésmódját adja meg, melyek
különböző

területeket

vizsgálva

próbálnak

átfogó

képet

adni

a

minőség

megközelítéséről:


transzcendens: a minőséget csak azután érthetjük meg, miután jó néhány hatás
érte, amelyek nyomán kialakulnak jellegzetességei. Például egy képzőművész
alkotásainak minősége csak akkor válik láthatóvá, amikor már több munkáját is
közszemlére tette. Tehát e szerint a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember
csak akkor ismeri fel, ha látja.



termék alapú: a minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén vagy hiányán
alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor az illető tulajdonság nagyobb
mennyisédű jelenléte esetén a termék vagy szolgáltatás igen jó minőségű.



termelés alapú: e szerint a minőség egy adott termék vagy szolgáltatás
megfelelése előre meghatározott kívánalmaknak vagy specifikációknak. Ha nem
sikerül a kívánalmaknak megfelelni, ez eleve eltérést jelent, és mint ilyen a
minőség hiányát. A megközelítésmód azt jelenti, hogy ha a vevő igényeinek
megfelelünk, akkor a vevő elégedett lesz



felhasználó

alapú:

a

minőség

a

„néző

tekintetében

rejlik”.

A

minőség

meghatározásának egyetlen feltétele az, hogy képesek vagyunk-e a vevők
igényeit, elvárásait, szükségleteit kielégíteni.


érték alapú: a minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdonságú terméket
vagy szolgáltatást ajánlunk a vevőnek elfogadható költséggel vagy áron.
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Minőség a közigazgatásban
A

tudatos,

tervszerű,

erőforrásait

hatékonyan

használó,

partnerközpontú

szervezeti működés:
Kliens Æ Ügyfél Æ Partner
A minőség a piacgazdaság hajtóereje. A piacgazdaságban bármely termék árát a
kereslet és a kínálat viszonya határozza meg. A piacgazdaság hajtóereje az
egyéni nyereségre, a profitra való törekvés. Ennek alapfeltétele a magántulajdon
és a magántulajdon biztonsága. Az államok többségében a magántulajdon nem
kizárólagos,

mindig

létezik

bizonyos

mértékű

társadalmi

tulajdon

is.

A

piacgazdaság három „főszereplője”: a háztartások, a vállalatok és az állam.
Az államnak az a feladata, hogy kijelölje azokat a gazdasági és társadalmi
kereteket, amelyek között a piacgazdaság zavartalanul működhet. De az
államnak össztársadalmi érdekeket is képviselnie kell.
Reformkényszer lakossági oldalról, a lakossági elvárások növekedésével: a
szolgáltatás

legyen

olyan

jó,

mint

a

magánszektor

szolgáltatásai.

Civil

szervezetek kerüljenek bevonásra a lakosság érdekeinek képviselőiként, valamint
a hatékonyság javítása és a külső erőforrások bevonása okán.
A teljesítmény összemérés lehetséges a CAF segítségével. A CAF modell egy


önértékelési rendszer,



amely vezetői eszköz a fejlesztések megalapozásához,



figyelembe veszi a szervezetek specialitásait,



kritériumalapú értékelés, és



Európa szerte ismert és elfogadott

A CAF modell bevezetésének célja a szervezet működésének (adottságainak) és
eredményeinek önértékelése, a közigazgatást jellemző egyedi sajátosságok
kezelése. A hosszú távon összehasonlító értékelésre lehetőséget nyújtó modellt
különböző típusú közigazgatási szervek alkalmazhatják.
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A CAF modell
Az Általános Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework,
CAF) az önértékelési modellek kategóriájába tartozik, alapja az EFQM modell.
Kialakulásának története 1998-ra tehető.
A

CAF-modellel

szemben

megfogalmazott

két

fő

követelmény

a

modell

kifejlesztése során az volt, hogy a keretrendszer megfelelő, illetve alkalmazható
legyen a közigazgatási szervekre, figyelemmel azok sajátosságaira, valamint
kompatibilis legyen az európai közigazgatási rendszerekben alkalmazott főbb
szervezeti modellekkel. A felhasználó szemszögéből két szempontból is fontos az
előbb

említett

követelmények

teljesülése:

egyrészt

mert

a

minőségügyi

rendszerek többsége a vállalkozói, gazdasági szférában alakult ki és a piaci
szervezetek működésére lett kidolgozva, de a CAF kifejezetten figyelembe veszi
a

közigazgatási

szervezetek

működési

sajátosságait.

Másrészt

pedig

a

magánszektorban használatos minőségügyi rendszerekkel – kifejezetten az
EFQM-el -, illetve módszerekkel összeilleszthető annak érdekében, hogy a
közszférában a minőségmenedzsment területén elért eredmények folytathatók
legyenek.
A CAF minőségügyi modell, mely minőségirányítási rendszerek kialakítását és
működtetését támogatja, azonban önmagában nem minőségirányítási rendszer.
Egy olyan vezetői eszköz, amely a szervezet működését eredményesebbé tevő
fejlesztési célok meghatározására használható, az önértékelési folyamatban a
szervezeti kultúrát is fejlesztő rendszer.
A CAF modell célja
A CAF modell egy olyan önértékelési eszköz, melynek rendszeres alkalmazása
előkészítheti a közigazgatási szerv minőségirányítási rendszerének kialakítását, a
minőségügyi módszerek alkalmazását, de ugyanakkor megfelelő alkalmazása
esetén folyamatosan képes általa fejleszteni a működését a szervezet.
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A CAF 3 fő célja az Európai Unió ajánlása szerint:


Megfelelő eszközt jelent a közigazgatási szervek számára, melyek a
belső

irányítási

rendjüket

folyamatosan

fejleszteni

kívánják

–

figyelembe véve az ügyfelek elégedettségét is -, és minőségirányítási
rendszert kívánnak alkalmazni a jövőben. A CAF bevezető módszer a
minőségügyi

rendszer

és

módszerek

alkalmazásába,

illetve

annak

kiegészítője, amely a szervezet önértékelésén alapul.


A

CAF-nak

összekötő

rendszernek

kell

lennie

az

Európai

Unió

közigazgatási szerveinél alkalmazott minőségügyi módszerek és modellek
között. Cél az is, hogy az összehasonlíthatóság bizonyos normáit vigye a
már létező rendszerekbe.


Fontos cél a benchmarking alkalmazásának lehetővé tétele. Hasonló
módszerek, szempontok alapján végrehajtott önértékelés alkalmazása
széles körűvé válik, akkor alapjává válhat a benchmarkingnak, vagyis a
közigazgatási gyakorlat összehasonlításának a közigazgatási szervek
között.

A CAF modell felépítése
A CAF megőrizte az EFQM modell szerkezetét, a változás abban fedezhető fel,
hogy az egyes fejezetek tartalmi követelményeit igyekeztek a közigazgatás
általános sajátosságaihoz igazítani.
A

modell

9

kritériuma

két

nagy

csoportra

bontható:

adottságokra

és

eredményekre. Az adottságok oldalán arról kell a szervezetnek információkat
gyűjtenie, hogy milyen módszerek, eljárások határozzák meg a szervezet
működését. Az eredmények oldalon kell bemutatni, hogy az adottságok tükrében
a szervezet mit, milyen eredményeket ért el. Tehát az adottságokat és
eredményeket együtt kell vizsgálnia a szervezetnek, hiszen az adottságok segítik
az

eredmények

elérését,

és

az

eredmények

figyelembevételével

következtethetünk arra, hogy az adottságok oldalán milyen fejlesztésekre van
szükség. Ez a logika minden önértékelési modell alapja. Ezzel azonban nem áll
meg a folyamat, hiszen az egyes kritériumok kapcsán a szervezet meg tudja
határozni – pontos tényekre, adatokra alapozva –, hogy mik az erősségei és
milyen fejlesztendő területei vannak.
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Az adottságok értékelése lehetőséget ad megfelelő célok kitűzésére, míg az
eredmények azt mutatják, hogy az erőforrások felhasználása során ezek a célok
milyen mértékben valósultak meg.
A CAF modellben vizsgálandó 9 kritérium
1. Vezetés
A

vezetés

alatt

az

adott

közigazgatási

szerv

felső

vezetését

–

mint

menedzsmentet - kell érteni. E kritériumon belül arra kell választ adnia a
szervezetnek, hogy a vezetők és a szervezet irányítói hogyan dolgozzák ki a
közszférába tartozó szervezet feladatát, jövőképét, hogyan segítik elő ezek
megvalósulását, hogyan alakítják ki a hosszú távú sikerességhez szükséges
értékeket,

hogyan

vesznek

részt

személyesen

a

szervezet

irányítási

rendszerének fejlődésében. A vezetőknek az a feladatuk, hogy az állampolgárorientált célokat megvalósítsák, a célok eléréséhez erőforrásokat biztosítsanak,
valamint a szervezet eredményes működésében érdekelt szervek és személyek
céljai közötti egyensúlyt alakítsanak ki.
2. Stratégia és tervezés
A kritérium kapcsán kerül értékelésre, hogy a szervezet hogyan valósítja meg
saját jövőképét és feladatát egy partner-központú stratégia által, az ide
vonatkozó irányelvek, tervek, feladatok, célok és eljárások segítségével. A
stratégiának vissza kell tükröznie a szervezet teljesítményelvű, folyamatos
javításra

törekvő

hozzáállását

a

modernizációs

és

változásmenedzsment

folyamatainak végrehajtásában.
3. Emberi erőforrás-gazdálkodás
A területhez kapcsolódóan be kell mutatni, hogy a szervezet hogyan menedzseli,
fejleszti és szabadítja fel az emberek tudását és a bennük rejlő lehetőségeket az
egyén, a csoport és az egész szervezet szintjén, hogyan tervezi meg e
tevékenységeket, hogyan segíti a hatékony munkavégzést. Át kell gondolnia
szervezetnek az emberi erőforrás politikáját, annak létrehozását, ki kell térni a
szaktudás felmérésére, fejlesztésére, a képzési struktúrára, valamint a működési
folyamatokba való bevonásra, felhatalmazásra.
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4. Együttműködés és erőforrások
Itt kell kitérni arra, hogy a szervezet hogyan tervezi és menedzseli külső
partnerkapcsolatait és belső erőforrásait, annak érdekében, hogy segítse a
szervezeti politikát és stratégiát, valamint eljárásainak hatékony működését. A
kritérium az alábbi területeket foglalja magában: partnerkapcsolatok működése,
fejlesztése,

ügyfelekkel,

állampolgárokkal

való

együttműködés,

pénzügy,

információs technológia működése, ingatlan- és vagyonkezelés.
5. Folyamat- és változásmenedzsment
A modell arra kérdez rá, hogy a szervezet hogyan alakítja ki, irányítja és fejleszti
folyamatait annak érdekében, hogy szervezeti politikáját és stratégiáját segítse,
valamint ügyfelei és más partnerei számára egyre nagyobb értékű szolgálatot
tegyen, és igényeiket, elvárásaikat kielégítse.
6. Ügyfél-, állampolgár központú eredmények
Ide tartoznak azok az eredmények, amelyeket a szervezet külső ügyfelei
megelégedettsége tekintetében elért. Tehát egyrészt ki kell térni az ügyfelek
elégedettségére, azaz véleményére, másrészt meg kell határozni az ügyfelek
elégedettségét alátámasztó mérőszámokat.
7. A munkatársakkal kapcsolatos eredmények
Azok az eredmények, amelyeket a szervezet a dolgozók elégedettsége érdekében
elért. Itt a munkatársak véleményét határozzuk meg, valamint a munkatársak
elégedettségét bizonyító mérőszámokat.
8. A társadalmi környezetre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos
eredmények
A kritérium a szervezet alaptevékenységén vagy kötelezően ellátandó feladatain
túl megvalósuló társadalmi, értékteremtő hatásokat kívánja vizsgálni. Itt tehát a
társadalom véleménye és a véleményeket alátámasztó mérőszámok kerülnek
elő, valamint a környezeti eredmények mérőszámai. Ezek a mérőszámok
lehetnek az életminőséggel, a környezettel, az erőforrásokkal való hatékony
gazdálkodással kapcsolatos belső eredmények.
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9. Az alapvető teljesítménycélokkal kapcsolatos eredmények
E kérdéskör megválaszolásával lehet bemutatni azokat az eredményeket,
amelyeket a szervezet (vagy szervezeti egysége) elért, küldetésének és
meghatározott célkitűzéseinek, hivatali feladatainak végrehajtása tekintetében,
és mindazon személyek és csoportok igényeinek és elvárásainak kielégítésében,
akiket

jogszabályi

előírások,

gazdasági

vagy

egyéb

érdekek

fűznek

a

szervezethez, illetve melyek működésére a szervezet, vagy szervezeti egysége
valamilyen hatással van. Tehát a működés eredményeire kell itt kitérni, valamint
a pénzügyi eredmények mérőszámaira.
A CAF módszertana
A CAF módszertana, jellemzői szerint a CAF alkalmazása a szervezetnek
megfelelő keretet nyújt az állandó fejlesztési folyamat beindításához, többek
között:


bizonyítékokon alapuló értékelés, az európai országok közszféráiban
széles körben elfogadott kritérium-készlet alapján;



az előrehaladás és a teljesítmény kimagasló szintjei megállapításának
lehetősége;



az

irányítás

következetességének

kialakítását,

valamint

a

szervezetfejlesztéshez szükséges tennivalókra vonatkozó konszenzus
elérését szolgáló eszköz;


az elérni kívánt különböző eredmények és a támogató gyakorlati
megoldások vagy adottságok közötti kapcsolat;



a munkatársak körében a fejlesztési folyamatba történő bevonásuk révén
lelkesedést kiváltó eszköz;



a

jó

gyakorlati

megoldások

előmozdításának,

és

e

megoldások

szervezeten belüli különböző területek közötti, illetve más szervezetekkel
történő, megosztásának lehetőségei;


a

különböző

minőségügyi

kezdeményezéseknek

a

hétköznapi

munkafolyamatokba történő integrálásának eszköze;


a haladás időbeni mérésének eszköze az időszakos önértékelések révén.
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1.2.2.

A szervezeti szintű teljesítménymérés és –értékelés

gyakorlata, várható eredményei
Az önértékelés során elsőként felmerülő kérdés, hogy pontosan kik vegyenek
részt az értékelésben: teljes munkatársi kör, vagy reprezentatív célcsoport.
Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai, a CAF hivatalos ajánlásai mégis a
célcsoportos önértékelést veszik alapul, ahol az értékelők kiválasztása a vezetés
vagy az egyszemélyi vezető dolga. Alapvető feltétel, hogy minden szervezeti
egység

képviseltesse

magát

és

lehetőleg

vegyenek

figyelembe

a

reprezentativitást biztosító más szempontokat is (pl.: kor, nem, végzettség, stb).
Felmerül a kérdés, hogy anonim legyen a felmérés vagy nyílt vitában,
konszenzussal történjen. Az előbbi esetben valós véleményeket kapunk, viszont
felmerül a félreértések lehetősége, míg nyílt vitában lehetőség van a félreértések
tisztázására, érvelésre, sőt ez által javulhatnak a belső partneri kapcsolatok,
hátrány lehet azonban, hogy nem minden esetben kapunk valós véleményeket.
A modell alkalmazása során várható eredmények közül néhány:
•

jártasság a szervezet működésének átvilágításában

•

stratégia alkotás és megvalósítás támogatása

•

részletes információt nyújt a szervezet működéséről

•

erősségek, fejlesztési lehetőségek meghatározása

•

feltárja a működési problémák okait

•

célok kitűzése, intézkedések meghozatala

•

a belső kommunikáció javulása

•

szervezeti kultúra fejlődése

•

motivációnövelő – a munkatársak bevonásával történik

•

egyértelmű lesz, hogy a szervezet mit-hol szabályoz.

Az önértékelési modellek egy alkalommal történő megvalósítása is hoz sikereket,
eredményeket egy szervezet életében, azonban akkor lesz igazán hatékony és
hasznos, ha meghatározott gyakorisággal ismétlik az önértékelést és abból
minden esetben elindítják a szükséges fejlesztéseket. Az újabb önértékelés
alkalmával válnak igazán érzékelhetővé a szervezetben végbement változások, a
kimutatható hozzáadott érték. Már az első alkalommal való megvalósítás is képes
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bemutatni a szervezet erős és fejlesztendő pontjait és a szervezet belső
helyzetének világos, egyértelmű bemutatásával alapja kell legyen számos
fejlesztés elindításának. Egy minőségirányítási rendszer kialakítása előtt pl.
kiváló helyzetelemzést mutathat be, amely alapján a vezetés meghozhatja
döntéseit a szükséges fejlesztésekről.
A modell szerinti önértékelés alapján elindított fejlesztések többek között
eredményezik:

•

a folyamatos fejlődésre ösztönzi a szervezetet

•

a szükséges TQM módszerek, eszközök megismerését és
alkalmazását ösztönzi

•

az ügyfélközpontúság, partnerkapcsolatok erősödését

•

a szervezet imázsának növelését, a külső megítélés javítását

•

a működési színvonal emelését

•

a folyamatos fejlesztés lehetőségét (belső innováció
megteremtését)

1.2.3.

•

a szervezeti kultúra erősítését

•

munkatársak motiváltságát, célokkal való azonosulását

A szervezeti szintű teljesítménymérés és –értékelés

bevezetése a polgármesteri hivatalban
A szervezeti szintű teljesítménymérés és –értékelés folyamata
1. Döntés az önértékelés megvalósításáról
2. Az önértékelés előkészítése
2.1 Önértékelés résztvevőinek kiválasztása
2.2 Belső képzés(ek)
2.3 Önértékelési terv elkészítése, benne a köztisztviselői egyéni célok,
célelvárások megfogalmazása
2.4. Egyéni és szervezeti célok összhangjának megteremtése
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3. Az önértékelés végrehajtása
3.1 CAF kérdőív kitöltése
3.2 Kérdőívek feldolgozása
3.3 Konszenzus kialakítása
4. Fejlesztések előkészítése
4.1. Fejlesztési irányok, célok meghatározása
4.2. Intézkedési tervek készítése
5. Az önértékelés megvalósításának értékelése
5.1. Az önértékelés folyamatának értékelése
5.2. Az önértékelés folyamatának szabályozása
A CAF modell folyamatábrája
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A kutatás előzményei
A CAF szervezeti önértékelés alkalmazásával az a célunk, hogy meghatározott
kritériumok vizsgálatán keresztül a szervezet tevékenységében rejlő, annak
eredményességét

és

hatékonyságát

leginkább

befolyásoló

problémákat

azonosítsuk és értékeljük, amelynek alapján képesek vagyunk a szervezet saját
„erősségeinek” és „gyengeségeinek” meghatározására, s ennek eredményeként a
teljesítményének továbbfejlesztésére irányuló javaslatok megfogalmazására és
megvalósítására.
Ennek érdekében javasolt évenként elvégezni a felülvizsgálatot, amelynek során
a CAF modell követelményei szerint összeállított kérdőív alapján a munkatársak
értékelik a Hivatal működését.
A CAF kutatás módszertani bevezetését az egységes követelményrendszer EFQM
modell bemutatásán keresztül hajtottuk végre, fókuszálva arra a szakmai tényre,
hogy Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala magasan kvalifikált,
diplomás,

nagy

tapasztalatokkal

rendelkező

ügyintézői,

ügykezelői

körrel

rendelkezik.
A

kutatás

módszertanában

a

papír

alapú

kitöltést

választottuk,

hogy

a

kitöltésben részt vevő 18 fő, akik reprezentatív kutatói csoportként kerültek
kijelölésre, könnyen tudják alkalmazni. A mintavételnél szempont volt, hogy a
kitöltő kör az reprezentálja a szervezetet mind vertikális, mind horizontális,
illetve a belső szervezeti egységek szerinti tagozódás vonatkozásában is. A cél a
lehető leghatékonyabb csoport összeállítása volt úgy, hogy megfelelő és
megbízható belső képet közvetítsenek a szervezetről. Az egyéni és szervezeti
célok

összhangjának

megteremtése

a

CAF

segítségével

egyértelműen

megvalósult.
Javasoljuk, hogy a 3. CAF kutatás, melyet 2011-ben kell elvégezni, a 18 fő által
végzett Pilot kutatás eredményei alapján 45 – 50 főre emelkedjen, ezzel is
szélesítve a bevont munkatársak körét.
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Kutatási sajátosság, eltérés a magyarországi sztenderd CAF kutatásokhoz képest
nem volt. A megkérdezett munkatársak pontosan, fegyelmezetten töltötték ki a
kérdőívet és ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy mindkét kutatásnál az alap
CAF

kérdések

közé

„becsempésztük”

az

ügyfélelégedettséggel,

ügyfélkapcsolatokkal, szervezetfejlesztéssel foglalkozó további kérdéseket, nem
volt egyszerű a tárgyilagos és korrekt válaszadás. A munkatársak azonban
objektíven, a valóságot hűen tükrözően fogalmazták meg véleményüket.
Tanácsadóink a CAF kutatások szakaszában 2 x 2 x 4 nap tanácsadói
ráfordítással dolgoztak. A tanácsadói nap mennyiség elég időt biztosított a
hivatal

kutatásban

résztvevő

munkatársainak,

valamint

szakembereinknek

ahhoz, hogy a kérdések értelmezésében, a kérdések mögött meghúzódó szakmai
tartalommal kapcsolatosan közös kommunikációs platformot alakítsunk ki.
1.3.
A

További tanácsadói feladatok

kutatási

módszerek

gyakorlatban

történő

alkalmazására

a

fentiekben

bemutatott tanácsadói napok kerültek felhasználásra. Ez azonban a válaszadási
folyamatnak kevesebb mint 50%-át adja, mivel tanácsadóink a kutatási
eredmények

feldolgozásában,

az

abból

levonható

következtetések

megfogalmazásában az alábbiak szerint kellett, hogy eljárjanak.
A telefonos ügyfélelégedettség és lakossági közvélemény-kutatás anyagainak
irodán belüli feldolgozása az előzmény tanulmány megírása 1 tanácsadó
munkatársunknak 10 tanácsadói napjába került. Ezt követte a hivatalvezetéssel
két fordulóban 2 x 1 nap időkeret felhasználásával megtartott konzultáció,
amikor az előzmény tanulmány szakmai sarokpontjait rögzítették, átbeszélték és
véglegesítették. A végleges tanulmányt 1 tanácsadói nap felhasználásával
rögzítette munkatársunk.
A CAF kutatások eredményeinek tanulmányban történő feldolgozását szintén egy
tanácsadó munkatársunk 10 tanácsadói nap felhasználásával végezte el oly
módon, hogy az 1. és 2. kutatás adatsoraiból levonható konklúziókat előzmény
tanulmányban foglalta össze és a grafikonok megrajzolását követően 2 x 1 nap
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konzultáció időt kért a hivatal vezetőitől és munkatársaitól. A kutatásban
résztvevők körét tájékoztatta az eredményekről és az általa bizonytalannak
érzett szakmai válaszok, kérdések tekintetében a kutatásban részt vevő
munkatársakkal ismételt interjú és párbeszéd kezdődött meg. Ennek lezárásához
volt

még

szükség

önkormányzatnál

egy

tanácsadói

rögzíteni

lehetett

napra,

mely

azokat

a

során

a

helyszínen

megállapításokat,

az

melyeket

tanulmányunk tartalmaz.
A lezáráskor megtartott helyszíni találkozáson rögzítettük azt a szakmai elvárást,
hogy a CAF 1. és 2. kutatása akkor fog teljes körűen beépülni a fejlesztési
javaslatain keresztül a hivatal működési rendszerébe, ha az elkövetkező években
legalább évi egy alkalommal ellenőrző kutatást hajtanak végre, folyamatos, a
kutatásba bevont létszám bővítésével.

20

ÁROP 1.A.2/B-2008-0014

2.

Közszolgálati tevékenységek paraméterkörnyezetének

kidolgozása
2.1.

Az önkormányzati mutatószám rendszer kialakításának struktúrája

Az önkormányzati mutatószám rendszer felépítésénél a Controll Holding Zrt.
1998-ban első ízben publikálta fejlesztését, melyet jelen ÁROP projekt szakmai
válaszadási folyamatában is felhasználunk. Megismerve az önkormányzatok
folyamat auditálásával kapcsolatos problémakörét, arra törekedtünk, hogy a
mérőszám rendszer áttekinthető, ügyintézői szintig érthető struktúrájú és
felépítésű legyen.
Általánosságban a mérőszám rendszer kialakításánál a következő alap struktúrát
határozzuk meg:

-

A

Minőségirányítási

Kézikönyvben

és

/

vagy

Szervezetfejlesztési

Kézikönyvben leírt folyamatok tekinthetőek a hivatal irányítási „gerincének”,
erre építkezik fel mozgató elemként a folyamatokat támogató felelősségek
és hatáskörök rendszere.

-

A folyamat input oldalát azok az információk és adatok képezik, melyeket az
ügyfelek, partnerek szolgáltatnak. Ezek az adatok és információk az előző
évtizedben az Ötv-re, majd az elmúlt években már a Ket.-re épülve az előadói
íveken,

adatbázisokban,

iktatási

rendszerekben

tárgyiasult

ügyintézési

folyamatokon keresztül dokumentáltak.

-

A folyamat következő mérőszám környezete a folyamat irányításával
kapcsolatos beérkező adatok. Ez a mérőszám a vezetési átvizsgálás, a belső
auditálás,

a

belső

ellenőrzés

folyamatelemeihez

kötődik

és

ad

alap

információt.
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-

A folyamatokat érintő harmadik bemeneti mérőszám rendszer a folyamatban
esetleg bekövetkező zavar – panasz – folyamathiba. Tehát azok a
mérőszámok, melyek a normális és egyenletes közigazgatási szolgáltatási
folyamat működésben hibaként, zavarként jelentkeznek.

A folyamatokat érintő és azt befolyásoló három input oldali, irányítással
kapcsolatos, továbbá panaszokhoz, zavarokhoz köthető mérőszámok
együttesen határozzák meg és befolyásolják a folyamat optimális kimenetét,
azaz a közigazgatási szolgáltatási folyamat önkormányzati mutatószámainak
minőség- és / vagy teljesítmény mutatóit.

2.2.

Önkormányzati mutatószám értékelési szempontok

A mutatószám rendszer kialakítása a hivatali folyamatok értékeléséhez, a
szervezet

működőképességének

objektív

megállapításaihoz

alkalmazható.

Tanácsadóink a ’90-es évek végén a következő értékelési szempontrendszert
dolgozták ki és vezették be a referencialistánkban található megyei jogú,
főpolgármesteri hivatali és városi projektjeink esetében:

1. sz. ábra
Önkormányzati mutatószámok rendszere

22

ÁROP 1.A.2/B-2008-0014

2.2.1.Minőség szempontok

Az

értékelés

irányának

közigazgatási

meghatározásakor

szolgáltatási

folyamat

elsődleges

célunk,

eredményességével

hogy

a

kapcsolatosan

adatbázist képezzünk arra vonatkozóan, hogy a minőségirányítási és / vagy
szervezetfejlesztési

dokumentumokban

meghatározott

folyamatok

betartása

során a hivatal vezetői, ügyintézői, ügykezelői milyen eredményességgel képesek
az eljárásban rögzített és néhány önkormányzatnál folyamatábrával támogatott
szakmai lépéssorozatot betartani. A minőség szempontok tekintetében megfelelő
hátteret szolgáltat a belső auditok rendszere, melyeken az önkormányzat
munkatársai közül a Controll Holding Zrt. Oktatási Igazgatóságának, trénereinek
segítségével kiképzett és felkészült auditorok vizsgálják át a hivatal szakmai
folyamatait. Megállapításaikat audit jelentésben rögzítik és ezek az audit
jelentések megfelelő mutatószámot adnak az adott és az azt megelőző évekre
vonatkozóan, hogy hány folyamathibát, milyen minőségi meg nem felelést,
illetve milyen minőségfejlesztési és azokon belül hány darab folyamatot indított
el a hivatalvezető.
A minőség szempontok a legkomplexebb módon támogatják az önkormányzat
eredményességi mutatószámait, hiszen azoknál az önkormányzatoknál (ld.
Debrecen, Tatabánya, Veszprém), ahol a közszolgáltatás minősége már hazai és
nemzetközi sztenderdek szerinti EFQM modell alapján működik, a mutatószámok
leképezik az adott év teljesítményét, még egy 600 fős debreceni polgármesteri
hivatal esetében is.
A minőségi szempont mutatószámként Veszprém M. J. Város Polgármesteri
Hivatalában az alábbi értékeket írja le:
a. Belső audit alapján hibajavító intézkedések száma
b. Belső audit alapján vezetői intézkedések száma
c. Független tanúsítói megállapítások száma
A

javító

és

fejlesztések

optimalizálással
a

kapcsolatos

polgármesteri

hivatal

hivatalvezetői

és

önkormányzati

minőségirányítási

rendszerében

meghatározott minőségfejlesztési tervekben kerültek meghatározásra, melyet a
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jegyző minden évben elkészít és a soros, független, évenként ismétlődő
auditálásoknál a független tanúsító ellenőriz és áttekint.
Tények, konkrétumok ebben a dokumentumban találhatóak meg.

2.2.2.Gazdaságossági és költség szempontok

Az önkormányzati működés elmúlt 20 évében az egyik legkritikusabbnak
tekinthető képviselő-testületi döntés a polgármesteri hivatalokkal kapcsolat
költségek folyamatos „nyirbálása”, csökkentése volt.
A képviselő-testület sokszor alkalmazta azt az egyszerű megközelítést, hogy ha
költséget

kell

csökkenteni,

akkor

kezdjük

önmagunkon,

de

nem

saját

javadalmazását tartotta változtatásra megérettnek, hanem hozzányúlt az általa
ismert

és

elfogadott

megvizsgálva

csak

szakmai

a

tevékenységgel

Controll

Holding

Zrt.

működő

hivatalhoz.

ügyfélkörében

Ezért,

meglévő

935

önkormányzatot, a statisztika több, mint riasztó. 1994-hez képest, bázis évnek
tekintve az akkori év hivatali költségeit, 2009-ben ez a költségszint 62% volt. A
40%-os működési költségelvonás önmagában nem lenne rémisztő tény, ha nem
tesszük mellé azt az adatot, mely a központi feladatellátás köréből a vizsgált
időszak alatt több mint 1400 új feladatot rendelt a területi polgármesteri
hivatalok feladatkörébe. Csak az elmúlt egy évben 140 új feladat jelent meg a
hivatal

tevékenységében,

melyhez

semmilyen

plusz

forrást

a

központi

költségvetés nem adott. Így annak az eredményességi mutatószámnak a
képzése, mely a gazdaságossággal és költséggel kapcsolatos, több mint
ellentmondásos. Egyik oldalról a gazdaságosság tekintetében rendelkezünk
kimutatható mutatószámmal a pozitív szakmai tartalommal és eredménnyel
befejezett informatikai fejlesztések tekintetében, ahol a munkaerőre vetített
gazdaságossági mutató 12 – 15%-os javulást mutat, de ennek a másik oldalára
hozzá

kell

tennünk

a

költségek

mutatószámait,

amelyben

pl.

a

hivatal

összköltségvetési száma -0,9%-on, míg a folyamat költségekhez hozzárendelt
költségelemek 1,8%-on állnak.
A

gazdaságossággal

és

költségekkel

kapcsolatos

mutatószámokra

alapdokumentumként az adott évek költségvetését tekinthetjük rendező elvnek.
A terv és tényszámok figyelembe vételével látszik a negatív tendencia: hogy a
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polgármesteri hivatalban egyre rosszabbul fizetett munkatársak dolgoznak, akik
a központi források hiánya miatt egyre magasabb költségterhet jelentenek az
adott év költségvetési adataiban, s ennek eredményeként a folyamat költségek
csak azért tudnak csökkenni, mert a takarékosság már az ésszerűség keretein
keresztül is meg kell, hogy valósuljon. Pl. folyamatok kiszervezése gazdasági
társaságokba, megbízási szerződésekre adott tevékenység végrehajtások, stb.
Ennek a mutatószámnak a képzése csak azoknál az önkormányzatoknál bír
szabályozó

erővel,

akik

kicsit

szabadabban

alkotják

meg

költségvetési

keretrendszerüket, hiszen az alulfinanszírozott, „önhikis” önkormányzatoknál
ennek a mutatószámnak szakmai értelme nincs.

2.2.3.Idő szempontok

Az önkormányzati rendszer kialakulásakor az önkormányzati törvény alapján a
20 évvel ezelőtti hivatalvezető jegyzők az idő faktort, amely az ügyintézés
időtartamára, illetve a jogszabályi követelmények betartásával kapcsolatos
ügyintézési időre vonatkozóan kerültek meghatározásra, igen szabadon, sok
helyen szabatosan kezelték.
Ügyfélkörünkben volt olyan megyei jogú város, ahol a polgármesteri hivatal
építéshatósági tevékenységeire vonatkozóan 200 – 250 napos ügyintézési
határidőkben zárultak le azok a folyamatok is, ahol a társhatóságok, illetve az
engedélyezési folyamatban résztvevő összes szervezet határidőre teljesített. Az
ezredfordulóra a jelentős önkormányzati fejlesztések hatására elindult egy
léptékében

és

mértékében

is

jelentős

fejlesztés,

amely

alapján

mára

Magyarország közigazgatása az európai mértékkel mérve is a felső harmadba
sorolható az ügyintézés idő faktorát tekintve.
Az elmúlt években a Ket. hatására tovább javultak az ügyintézés idő korlátai és
az azokkal kapcsolatos szolgáltatási folyamat paraméterei. Nemcsak jelentősen
lerövidültek, de megfelelő szankciókkal körbevetté váltak az addig lazán kezelt
ügyintézési idő betartások. Veszprém M. J. Város Polgármesteri Hivatala a
minőségirányítási

rendszer

kialakításával

és

folyamataira

érvényesített

betartásával deklarálta, hogy a Ket. előírásait teljes körűen értelmezi, betartja. A
szabályozott munkafolyamatok, a meghatározott felelősségek és hatáskörök,
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valamint a folyamatokhoz hozzárendelt vezetői és belső auditálási rendszerek, az
Állami Számvevőszék és a többi hatósági felügyeleti vizsgálat szigorú kontroll
alatt tartja a hivatal közigazgatási szolgáltatási folyamatait, melynek eredménye
ez a kiváló teljesítmény.
Az elmúlt évek belső auditjai nem tártak fel olyan folyamathibát, mely
visszavezethető lenne személyi, tárgyi feltételek hiányára, így az ügyintézés
folyamata az előző pontban részletesen leírt alulfinanszírozottsági problémát
kivéve megfelelőnek minősíthető. Ehhez azonban szükséges a hivatal teljes
munkatársi körének, a hivatal és a politikai vezetésnek az elkötelezettsége a
szolgáltatás

minőségi

színvonalának

fenntartása

érdekében.

Ez

az

elkötelezettség jelenik meg a deklarált minőségpolitikában és a minőségirányítási
rendszer működtetésében.

2.2.4.Partneri elégedettség szempontjai

A közigazgatás szolgáltatási folyamatának megítélésében az egyik legfontosabb
mutatószám

a

minőségirányítási

partneri

elégedettséghez

rendszerben

köthető

részletesen

körülírt

paraméterkörnyezet.

A

módon

a

szabályozta

polgármesteri hivatal a szempontrendszer paraméterkörnyezetének előállítását.
Az alábbi kutatási lehetőségek és módszerek felhasználásával állíthatóak elő a
mutatószámok:

-

Ügyfélelégedettség‐vizsgálat mutatószámai

-

Képviselő‐testületi elégedettségvizsgálat mutatószámai

A mutatószámok évenkénti ciklikus előállítása a folyamatokhoz illeszkedően
biztosítja a politikai és szakmai vezetés számára a szervezettel és annak
működésével kapcsolatos elégedettségi szintek mérését.
A polgármesteri hivatal Magyarországon elsőként a minőségirányítási rendszer
működtetésével
eredményeként
intézmények,

kezdte

meg

ügyintézési

cégek

azt

az

folyamatában

képviselőit

kérdőív

építkezési

folyamatot,

melynek

partnerként

megjelenő

ügyfelek,

segítségével

megkérdezi

szakmai

munkájának eredményességéről.
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Ügyfélelégedettség-vizsgálat

mutatószámai

-

szervezetfejlesztési

projekthez kapcsolódó telefonos ügyfélkutatás
a. Mennyire elégedett a város kulturális életével?
b. Mennyire elégedett az oktatási intézmények színvonalával?
c. Mennyire elégedett a városi közterek és közutak állapotával?
d. Mennyire elégedett az önkormányzat tájékoztatási tevékenységével?
e. Mennyire tartja a polgármesteri hivatali ügyintézést ügyfélbarátnak?
f. Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát?
g. Milyen gyakran használja az önkormányzat honlapját?
h. Milyen gyakran keresi fel személyesen a hivatalt?
i.

Milyen gyakran vesz részt a város által szervezett eseményeken?

A projekthez kapcsolódó fenti kérdéssor részletes válaszait és
értékelését a következő fejezetekben mutatjuk be.
A

szervezetfejlesztési

kapcsolódó,

kiegészített

projekt
CAF

telefonos

kutatásának

ügyfélkutatáshoz
elemző,

értékelő

dokumentumát a további fejezetekben részletesen bemutatjuk.

2.2.5.Fejlesztési képesség szempontjai

Az előző mutatószámokból logikusan felépíthető a fejlesztéssel kapcsolatos
mutatószámok rendszere. A polgármesteri hivatal fejlesztési irányait a gyakorlat
szerint legtöbb esetben felülvizsgálatok, auditok, folyamatértékelések állítják elő.
Veszprém M. J. Város Polgármesteri Hivatalában ezek a tevékenységek a
következők:
-

Állami szervek általi felülvizsgálatok (Ász, Kehi, hatóságok, stb.)

-

Független tanúsító szervezet felülvizsgálatai

-

Belső auditok megállapításai (kiképzett auditor párok évenként ismétlődő
tevékenysége).
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Ez a három felülvizsgálati terület kiszámíthatóan és folyamatosan nyújtja a
háttérinformációt az értékelési folyamatain keresztül a hivatalvezetés számára,
hogy melyek azok a fejlesztési feladatok, amelyek szervesen illeszkednek a
minőségpolitikában megfogalmazott „folyamatos fejlesztés elvéhez”.
A fejlesztéseket konkrétan jegyzőkönyvek rögzítik, melyek megtalálhatóak az
Állami

Számvevőszék

dokumentumaitól

kezdődően

a

belső

auditok

jegyzőkönyvein át az évenként megalkotott minőségprogramig.
A minőségprogram értékelése a minőségirányítási rendszerben leírtak alapján
évenként szükséges, melyet a vezetői felülvizsgálat dokumentumába illeszt a
jegyző.
Minden auditor párnak az évenkénti felülvizsgálatok során a minőségirányítási
rendszerben rögzített formátumban meghatározott jegyzőkönyvvel kell lezárnia
szakmai munkáját. Az eredményeket, fejlesztési javaslatokat, az ebből képzett
mutatószámokat a hivatal minőségirányítási vezetője a jegyző jóváhagyásával
határozza meg. Ezáltal a minőségprogram és a belső auditok jelentései teljes
körűen lefedik a polgármesteri hivatal fejlesztési képességével kapcsolatos
mutatószámokat, melyeket csak kiegészít az Állami Számvevőszék és más
társhatóság javaslata, fejlesztési iránymutatása.

2.3.

Folyamatközpontú közigazgatás-szolgáltatási mutatószám

rendszer struktúra

Sok önkormányzat polgármesteri hivatala küzd azzal a problémával, hogy nem
lévén kontrolling rendszere, nehezen tud az ellenőrzés és a tényleges folyamat
közötti kapcsolatra vezetési irányítási rendszert bevezetni. A hivatalvezetés a
jegyző személyében saját kreativitására bízza, hogy olyan mutatószámokkal
dolgozzon, melyeket az előbb említett öt mutatószám szempontrendszerrel
„megtermel” és vezetési munkájában napi szinten felhasznál.
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Több

önkormányzat

hivatalvezetője

felismerte,

hogy

a

kutatásokon,

elemzéseken, méréseken keresztül képzett mutatószámok alapján lehet a
polgármesteri hivatalt irányítani, ezért ezeket a Controll Holding Zrt. tanácsadói
operatív mutatószámok kategóriájába sorolták.
Az operatív mutatószámok minden év adott időszakában: belső auditoknál
évente kétszer, pénzügyi, gazdasági mutatóknál évente egyszer, fejlesztési
mutatószámoknál évente egyszer, stb. előállításra kerülnek.
A

minőségirányítási

mutatószámok

rendszer

tekintetében

működtetése
folyamatosan

a

minőséggel

„termeli”

az

kapcsolatos

értékeket.

A

személyzethez kapcsolódó mutatószámok évente egyszer, de gyakorlatilag
folyamatosan rendelkezésre álló mutatószám környezetet gerjesztenek. Ügyelni
kell az ilyen mutatószám rendszer kialakításakor arra, hogy az egymásba forduló
értékek és paraméterek ne értelmezhetetlen, rendezetlen adat- és számhalmazt
jelentsenek, hanem a polgármesternek, jegyzőnek érthető, az irányításban
operatívan felhasználható adatsor mentén biztosítsanak információt.
A gazdasági – pénzügyi mutatószámok tekintetében felhívtuk arra a figyelmet,
hogy ezek nem elegendőek a hivatal megítéléséhez. Csak egy mutatószám az öt
közül,

hangsúlya,

prioritása

csak

az

éves

költségvetés

keretein

belül

megengedett arányok figyelembe vételével értelmezhető.
Az idő szemponthoz kötött mutatószám szintén objektív és ezáltal operatív
hivatali működési területről ad számítható adatsort, de nem szabad elfelejteni,
még a Ket. követelményeinek teljes körű megfelelése esetén is, hogy néhány
szakmai területen – ld. szociális ellátási folyamatok – nem minden esetben
mértékadó az idő faktor, hiszen ciklikusan, adott év adott hónapjának adott
napjához köthetően jelenik meg a szervezeti egység terhelése.
Szintén

a

polgármesteri

hivatal

működésének

operatív

mutatószámának

tekinthetőek az ügyfélelégedettségi mutatószámok mindhárom eleme. Itt a
működés korrekt, jól körülírt, tapasztalatunk szerint a hazai önkormányzatok
hivatalai számára nehézséget nem jelent az adatok összegyűjtése, értékelése.
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A fejlesztési képesség mutatószáma az előzőekben leírtak alapján ismét jól
dokumentált, felismerhető, ennek tényadatai megkérdőjelezhetőek.
Mégis,

ha

figyelembe

vesszük,

hogy

az

önkormányzatok

polgármesteri

hivatalainak jegyzői szakmai végzettségüket tekintve nem elemző közgazdászok,
nehéz azt elvárni és megkövetelni tőlük, hogy az operatív területek napi
ellenőrzése

és

megfigyelése

az

öt

mutatószám

együttes,

éven

belüli

alkalmazásán keresztül következzen be.
Itt a helyzetet bonyolítja még, ha figyelembe vesszük, hogy az operatív
mutatószám

rendszer

vonatkozóan

is

mellett

(Balanced

kiegyensúlyozott

ScoreCard!)

dolgozunk

mutatószám
ki

szakmai

rendszerre
javaslatot,

elképzelést.
A

BSC,

mint

kiegyensúlyozott

mutatószám

rendszer

alapvetően

a

folyamatellenőrzésre helyezi a hangsúlyt. A pénzügyi – folyamat – fejlesztés –
ügyfél láncolatban a BSC az alábbi ábrán szemléltetett ciklikusságot mutatja,
mint ahogy azt ábrázoltuk a mutatószámok tekintetében.

2. sz. ábra
Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (BSC)
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A Balanced ScoreCard és az eredményességi mutatószámok szakmai kapcsolatát
a két ábra egymásra épülése és polgármesteri hivatalon belüli működése teremti
meg. Az operatív és kiegyensúlyozott mutatószámok együttes alkalmazásához
feltételként természetesen meg kell követelnünk a hivatal minőségirányítási
rendszerének működtetését, paraméterkörnyezetének évenkénti előállítását a
független tanúsítás és a belső auditok elvégzésén keresztül.
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3.

Reprezentatív ügyfélelégedettség-mérés (1)

3.1.

Előzmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egy reprezentatív
telefonos megkeresésen alapuló felmérést végzett a lakosság körében 500 fő
megkérdezésével, mely kutatás eredményeként pontos mutatószámok jöttek létre az
önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségéről és eredményességéről.
A kérdésekre adott válaszokból megtudható a lakosság általános vélekedése többek között a
város kulturális életéről, az oktatás színvonaláról, a közutak és közterületek állapotáról.
Visszajelzést kaptunk arra vonatkozóan továbbá, hogy az önkormányzat mennyire jól végzi
tájékoztatási kötelezettségeit a lakosság irányában, illetve, hogy az állampolgárok mikor és
milyen módon kerülnek kapcsolatba személyesen az önkormányzattal, és hogy mennyire
elégedettek a szolgáltatások színvonalával.

A telefonos megkeresés során 500 főből 468‐an válaszoltak a kérdezőbiztosok kérdéseire.

A kérdőív 9 zárt kérdésből tevődött össze. Az első 6 kérdést 1‐től 5‐ig tartó skálán kellett
értékelni. Az ötös jelentette az elégedettség csúcsát. A következő 3 kérdés
megválaszolásánál négy opció közül lehetett választani („soha”,”ritkán”, „gyakran”,
„rendszeresen”).

Minden kérdésnél lehetőség volt rövid megjegyzés, észrevétel hozzáfűzésére is.

3.2.

Az adatok feldolgozása, mutatószámok rendszerezése

Az első három kérdés a városi élet néhány lényeges, lakosságot érintő vetületével
kapcsolatosan került megfogalmazásra. A kulturális életről, az oktatási intézmények
színvonaláról, a városi közterek, közutak állapotáról alkotott véleményekre voltak kíváncsiak
a kérdezők.
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A következő táblázatban bemutatjuk az első kérdésre megjelölt válaszokat, és azok
százalékos megoszlását.

1. Mennyire elégedett a város kulturális életével?
Gyakoriság
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

5
54
184
195
30
468
0

Megoszlás
1,07%
11,54%
39,32%
41,67%
6,41%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
1,07%
11,54%
39,32%
41,67%
6,41%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
1,07%
12,61%
51,92%
93,59%
100,00%

A város kulturális életével kapcsolatos kérdésre adott válaszokból kettősséget olvashatunk
ki: ha a válaszok megoszlását nézzük, akkor megállapítható, hogy a megkérdezettek nagy
többsége pozitívan ítélkezik, hiszen 41,67% „inkább”, ill. 39,32% „közepesen elégedett”.
Azonban az 1‐5‐ig adott válaszok (osztályzatok) átlagát vizsgáljuk (átlag 3,4), akkor átlag
alatti értéket kapunk.
Ez azért van így, mert a válaszadók jóval kisebb hányada, csupán 1,46%‐a jelölte meg a
„nagyon elégedetlen (1)”válaszlehetőséget, csakúgy mint a „nagyon elégedett (5)” választ,
mert a megkérdezettek jelentős része a 3‐as, vagy a 4‐es osztályzatot adta.
A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.

Mennyire elégedett a város kulturális életével

6,41%

1,07%

11,54%

41,67%
39,32%

nagyon elégedetelen

inkább elégedetlen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett
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Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan a következő megjegyzések, észrevételek fogalmazódtak
meg:
•

fiataloknak kevés a szórakozási lehetőség, a szórakozóhely

•

lehetne több igényes könnyűzenei koncert,

•

kevés az igényes szórakozási lehetőség a nyugdíjasoknak,

•

a színház nagyon szép, és színvonalas a műsor,

•

színházat jobban kellene hirdetni,

•

nagyon színes kulturális élet a színházon kívül is,

•

sok a kulturális esemény, lehet válogatni érdeklődés szerint,

•

a Kabóca Bábszínház programjain kívül lehetne más gyermekprogram is,

•

színvonalasak a megrendezésre kerülő sportesemények,

•

a HEMO programjai bővülhetnének,

•

nincs a középkorosztálynak megfizethető szórakozóhely.

A következő táblázatban a második kérdésre megjelölt válaszokat és azok százalékos
megoszlását mutatjuk be:
2. Mennyire elégedett az oktatási intézmények színvonalával?
Gyakoriság
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

0
59
165
186
58
468
0

Megoszlás
0,00%
12,61%
35,26%
39,74%
12,39%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
0,00%
12,61%
35,26%
39,74%
12,39%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
0,00%
12,61%
47,86%
87,61%
100,00%

Az oktatási intézmények színvonalával kapcsolatosan egy válaszadó sem jelölte meg a
„nagyon elégedetlen (1)” válaszlehetőséget. Bár többen is jelezték, hogy már nem érintettek
közvetlenül az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásban, a többség mégis pozitívan
ítéli meg a kérdést. A megkérdezettek 39,74%‐a „inkább elégedett (4)”, 35,26% pedig
„közepesen elégedett (3)” 59 fő,(12,61%) „inkább elégedetlen (2)”. A kérdést megválaszolók
12,39%‐a (58 fő) „nagyon elégedett (5)” az oktatási intézmények színvonalával.

A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.
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Mennyire elégedett az oktatási intézmények szinvonalával

0,00%

12,39%

12,61%

35,26%

39,74%

nagyon elégedetlen

inkább elégedetelen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett

A második kérdéshez kapcsolódóan a következő kritika és észrevétel került feljegyzésre:
•

fontos lenne a nyelvoktatás színvonalának javítása,

•

némelyik intézményre ráférne egy felújítás, modernizálni kellene,

•

otthonosabb osztálytermek kellenének,

•

akadálymentesíteni kellene az intézményeket,

•

több sportolási lehetőséget biztosíthatnának az intézmények,

•

a nevelést színvonalasabbá kellene tenni,

Ennek a kérdéskörnek az utolsó kérdésében arra volt kíváncsi az önkormányzat, hogy a
veszprémi polgárok mennyire elégedettek a városi közterek, közutak állapotával. Az alábbi
táblázatban az erre a kérdésre megjelölt válaszokat, és azok százalékos megoszlását
mutatjuk be.

3. Mennyire elégedett a városi közterek és közutak állapotával?
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

Gyakoriság
32
149
206
67
14
468
0

Megoszlás
6,84%
31,84%
44,02%
14,32%
2,99%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
6,84%
31,84%
44,02%
14,32%
2,99%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
6,84%
38,68%
82,69%
97,01%
100,00%
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Amint a fenti adatokból jól látható a megkérdezettek 44,02% „közepesen elégedett (3)” a
közterek és közutak állapotával. 31,84% az „inkább elégedetlen (2)” opciót választotta, míg
6,84 „nagyon elégedetlen (1)”.
Azok, akik „inkább elégedettek(4)”, a válaszadóknak 14,32%‐át tették ki.
14 fő, azaz 2,99% „nagyon elégedett” a közutak és közterek jelenlegi állagával.

A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.
Mennyire elégedett a városi közterek és közutak állapotával

14,32%

2,99%

6,84%
31,84%

44,02%

nagyon elégedetlen

inkább elégedetelen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett

Ebben a témában az alábbi megjegyzések, észrevételek érkeztek:
•

a köztereken lehetne több és szebb virág,

•

több városrészben panaszkodnak a járdák állapotára, rossz minőségűek az utak,

•

egyes iskoláknál a forgalom veszélyezteti a diákokat,

•

vakoknak kevés az átkelést segítő beszélő egység

•

nem megfelelő a közbiztonság,

•

régi rossz mellékutak nincsenek helyreállítva,

•

egyes parkokban nem túl jó a világítás,

•

kevés a parkolóhely

•

köztereken kevés a pad,

•

a köztereken és az utcákon kevés a szemetes,

•

az iskolák környékén és a forgalmas kereszteződéseknél kevés helyen van közlekedési
lámpa,

•

útburkolati jelek helyenként hiányoznak
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•

több kerékpárútra lenne szükség.

A 4., 5., 6. kérdés az önkormányzat és a polgármesteri hivatal egyes tevékenységeire, ill. a
lakosság és a hivatal kapcsolatára kérdezett rá.

Ebben a kérdéskörben elsőként az önkormányzat tájékoztatási tevékenységével
kapcsolatban kérdezték a lakosokat.

4. Mennyire elégedett az önkormányzat tájékoztatási tevékenységével?
Gyakoriság
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

9
52
144
179
84
468
0

Megoszlás
1,92%
11,11%
30,77%
38,25%
17,95%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
1,92%
11,11%
30,77%
38,25%
17,95%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
1,92%
13,03%
43,80%
82,05%
100,00%

A kérdőívek összesítése után jól látható, hogy az önkormányzat tájékoztatási tevékenységével
kapcsolatban a megkérdezettek 38,25%‐a az„inkább elégedett(4)” válaszlehetőséget jelöltette be. A
következő nagy csoport, a „közepesen elégedett (3)”‐ek csoportja, a megkérdezettek 30,77%‐a
tartozik ide.
A „nagyon” és „inkább elégedetlen”‐ek összesített száma nem éri el a 14%‐ot.
Ennél a kérdésnél az előzőekhez képest magas számú (17,95%) azoknak a száma, akik a
„nagyon elégedett (5)” lehetőséget választották.
A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.
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Mennyire elégedett az önkormányzat tájékoztatási tevékenységével

1,92%

17,95%

11,11%

30,77%
38,25%

nagyon elégedetlen

inkább elégedetelen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett

Ehhez a kérdéshez a következő megjegyzéseket, észrevételeket tették a megkérdezettek:
•

a Veszprémi 7 nap újság tartalma és színvonala megfelelő

•

a helyi TV‐vel elégedett vagyok,

•

semmilyen tájékoztatást nem kapok,

•

a fogyatékosok számára kevés a kommunikációs csatorna.

Az 5. kérdés feltevésével arra szerettek volna választ kapni, hogy a veszprémi polgárok
mennyire tartják a polgármesteri hivatal ügyintézését ügyfélbarátnak.
5. Mennyire tartja a polgármesteri hivatal ügyintézését ügyfélbarátnak?
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

Gyakoriság
11
61
159
148
89
468
0

Megoszlás
2,35%
13,03%
33,97%
31,62%
19,02%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
2,35%
13,03%
33,97%
31,62%
19,02%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
2,35%
15,38%
49,36%
80,98%
100,00%

A megkérdezettek 33,97%‐a „közepesen elégedett (3)” az ügyfélbarát ügyintézéssel. Alig
vannak kevesebben (31,62%) azok, akik pozitívabban ítélik meg ezt a kérdést, hiszen a
válaszadók ezen csoportja az „inkább elégedett(4)” opciót választotta.
11 fő, azaz 2,35% „nagyon elégedetlen (1)”, 13,03% pedig „inkább elégedetlen (2)” amikor a
hivatalnak ezt a tevékenységét kell értékelni.
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A válaszadók 19,02%‐a jelölte meg a „nagyon elégedett (5)” válaszlehetőséget. Az előző
kérdések válaszainak arányával összehasonlítva, itt a legmagasabb a „nagyon elégedett (5)”‐
polgárok száma.
A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.

Mennyire tartja a polgármesteri hivatal ügyintézését ügyfélbarátnak

2,35%

19,02%

13,03%

33,97%

31,62%

nagyon elégedetlen

inkább elégedetelen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett

Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan az alábbi megjegyzéseket, észrevételeket jegyezték fel:
•

semmi probléma, a gyors ügyintézés ezért jó,

•

késő délután, munka után lehessen ügyeket intézni,

•

a hivatalban dolgozók nem világosítanak fel egyes esetekben a jogszabályokról és
azok tartalmáról,

•

lefagynak a számítógépek,

•

volt rosszabb is, most javult,

•

információnál készségesek, segítőkészek.

A 6. kérdésnél arra kellett választ adni, hogy a lakosok milyennek ítélik meg a lakosság és a
hivatal kapcsolatát
6. Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát?
Gyakoriság
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

7
51
139
198
73
468
0

Megoszlás
1,50%
10,90%
29,70%
42,31%
15,60%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
1,50%
10,90%
29,70%
42,31%
15,60%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
1,50%
12,39%
42,09%
84,40%
100,00%
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A megkérdezettek 42,31%‐a „inkább elégedett (4)” a lakosság és a hivatal kapcsolatával.
29,70% választotta a „közepesen elégedett (3)” válaszlehetőséget, míg a negatívabb
megítélések aránya nem éri el a 13%‐ot.
A válaszadók 15,60%‐a( 75 fő) „nagyon elégedett (5)” a két fél között fennálló kapcsolattal.
A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.

Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát

1,50%

15,60%

10,90%

29,70%
42,31%

nagyon elégedetlen

inkább elégedetelen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett

Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan három észrevételt, ill. javaslatot jegyeztek fel a kérdezők:
•

egyes területeken kevés a tájékoztatás,

•

időnként bürokratikus,

•

okmányirodában sokat kell várni,

A kérdőív második részében három olyan kérdést tettek fel a válaszadóknak, melyet a hivatal
és az önkormányzat fontosnak tart. Válaszadásnál a „soha”, a „ritkán”, a „gyakran” és a
„rendszeresen” lehetőségek közül lehetett választani.

Ennél a kérdésnél arra szerettek volna választ kapni, hogy a veszprémi polgárok milyen
gyakran használják az önkormányzat honlapját.
7. Milyen gyakran használja az önkormányzat honlapját?
soha
ritkán
gyakran
rendszeresen
összesen

Gyakoriság
192
161
76
37
466

Megoszlás
41,03%
34,40%
16,24%
7,91%
99,57%

Érvényes
megoszlás
41,20%
34,55%
16,31%
7,94%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
41,20%
75,75%
92,06%
100,00%

40

ÁROP 1.A.2/B-2008-0014
hiányzó adat

2

0,43%

A fenti adatokból jól látszik, hogy a megkérdezettek nagy része, 41,03% soha nem használja
az önkormányzat honlapját. A megjegyzések, észrevételek rovatban gyakran szerepel ennél
az opciónál a „nincs internet” ill. „idős” megjegyzés. 34,40% ritkán él a tájékozódásnak ezzel
a lehetőségével. Ennél a kérdésnél 2 megkérdezett idős korából eredő tájékozatlanságára
hivatkozva nem adott választ.

Az önkormányzattal kapcsolatos kérdésekben interneten keresztül gyakran, ill. rendszeresen
a válaszadók alig több mint egynegyede tájékozódik.
Bár az internet a tájékoztatás modern eszköze, amely jelentős információtartalmakat tesz
folyamatosan hozzáférhetővé, adataink arra utalnak, hogy a megkérdezettek esetében csak
nagyon szűk csoport él ezzel a lehetőséggel.
A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.
Milyen gyakran használja az önkorm ányzat honlapját?

45%
40%
35%
30%
25%
20%

41,20%
34,55%

15%
16,31%

10%

7,94%

5%
0%
soha

ritkán

gyakran

rendszeresen

Ennél a kérdésnél egyetlen észrevétel érkezett: „az oldal letisztult, átlátható és minden új
információt tartalmaz”, mely egyértelműen pozitív véleményt fogalmaz meg a honlappal
kapcsolatosan.
A következő kérdésnél arra voltak kíváncsiak a felmérést végzők, hogy a lakosok milyen
gyakran keresik fel személyesen a hivatalt.

8. Milyen gyakran keresi fel személyesen a hivatalt?
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Gyakoriság
soha
ritkán
gyakran
rendszeresen
összesen
hiányzó adat

64
243
97
62
466
2

Megoszlás
13,68%
51,92%
20,73%
13,25%
99,57%
0,43%

Érvényes
megoszlás
13,73%
52,15%
20,82%
13,30%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
13,73%
65,88%
86,70%
100,00%

A megkérdezetek több mint fele, 51,92% csak ritkán keresi fel személyesen a hivatalt.
13,68% azoknak az aránya, akik a „soha” lehetőséget választották. Ebben a két esetben is
gyakran szerepelt az „idős” megjelölés, a megjegyzés, észrevétel rovatban.
A válaszadók 20,73%‐a gyakran, 13,25% pedig rendszeresen intézi személyesen ügyeit a
polgármesteri hivatalban. Ennél a kérdésnél 2 megkérdezett idős korából eredő tájékozatlanságára
hivatkozva nem adott választ
A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.
Milyen gyakran keresi fel szem élyesen a hivatalt

60%
50%
40%
52,15%

30%
20%
10%

20,82%

13,73%

13,30%

0%
soha

ritkán

gyakran

rendszeresen

Ehhez a kérdéshez nem érkezett szöveges megjegyzés, észrevétel.
Az utolsó kérdés a város által szervezett eseményeken való részvételre kérdezett rá.

9. Milyen gyakran vesz részt a város által szervezett eseményeken?
Gyakoriság
soha
ritkán
gyakran
rendszeresen
összesen

68
149
136
114
467

Megoszlás
14,53%
31,84%
29,06%
24,36%
99,79%

Érvényes
megoszlás
14,56%
31,91%
29,12%
24,41%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
14,56%
46,47%
75,59%
100,00%
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hiányzó adat

1

0,21%

A fenti adatokból jól látható, hogy a megkérdezettek közel egynegyede, (24,36%)
rendszeresen vesz részt a város által szervezett eseményeken. 29,06% gyakran, 31,84%
ritkán megy el a városi rendezvényekre.
A válaszadók közül 68 fő (14,53%) úgy nyilatkozott, hogy soha nem vesz részt azokon az
eseményeken, amelyeket a város szervez. Ezek a válaszadók főként koruk miatt nem vesznek
részt a rendezvényeken.

Ennél a kérdésnél 1 megkérdezett idős korából eredő tájékozatlanságára hivatkozva nem
adott választ.
A kérdésre adott válaszokat a következő diagramon százalékos megoszlásban is ábrázoljuk.
Milyen gyakran vesz részt a város által szervezett eseményeken

35%
30%
25%
20%

31,91%

29,12%

15%

24,41%

10%

14,56%

5%
0%
soha

ritkán

gyakran

rendszeresen

A megjegyzés, észrevétel rovatban többen is kiemelik a város színes, színvonalas kulturális
életét.
3.3.

Összegzés

A felmérés első 6 kérdése és a kérdésekre adott 1‐5‐ig terjedő osztályzatok átalaga a
következőképpen alakult:
Kérdés
1. Mennyire elégedett a város kulturális életével?
2. Mennyire elégedett az oktatási intézmények színvonalával?

Átlag
3,40
3,51
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3. Mennyire elégedett a városi közterek és közutak állapotával?
4. Mennyire elégedett az önkormányzat tájékoztatási tevékenységével?
5. Mennyire tartja a polgármesteri hivatal ügyintézését ügyfélbarátnak?
6. Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát?

2,74
3,59
3,51
3,59

A kérdésre kapott osztályzatok átlagait megnézve eredményként jól látható, hogy a kérdések
közül a város köztereinek és közútjainak állapotával vannak legkevésbé megelégedve a város
lakosai. Az eredményeket magyarázandó legtöbben a járdák, utak, útburkolati jelek rossz
állapotára illetve hiányára panaszkodtak.
A kulturális csoportba tartozó kérdések vizsgálatánál legtöbbször előforduló kritika a
szórakozóhelyek hiányára (mind fiataloknak, mind az idősebb korosztálynak) utalt.
A város kulturális életére vonatkozó kérdés kivételével minden esetben 3,5 vagy a feletti
átlagok születtek.
Az

oktatási

intézmények

tekintetében

az

intézmények

állapotát,

modernitását,

akadálymentesítését jegyezték meg a megkérdezettek.

A következő 3 kérdés megválaszolásánál négy opció közül lehetett választani
(„soha”,”ritkán”, „gyakran”, „rendszeresen”).
Kérdés
7. Milyen gyakran használja az önkormányzat honlapját?
8. Milyen gyakran keresi fel személyesen a hivatalt?
9. Milyen gyakran vesz részt a város által szervezett eseményeken?

Legtöbbször megjelölt
válasz
soha (41,20%)
ritkán (52,15%)
ritkán (31,91%)

A táblázatban kiemeltük, hogy az egyes kérdésekre adott válaszoknál mely válaszlehetőséget
jelölték meg legtöbben.

A megkérdezettek nagy része, 41,03% soha nem használja az önkormányzat honlapját. A
megjegyzések, észrevételek rovatban gyakran szerepel a „nincs internet” ill. „idős”
megjegyzés.

Az önkormányzattal kapcsolatos kérdésekben interneten keresztül gyakran, ill. rendszeresen
a válaszadók alig több , mint egynegyede tájékozódik.
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A megkérdezetek több, mint fele, 51,92% csak ritkán keresi fel személyesen a hivatalt.
13,68% azoknak az aránya, akik a „soha” lehetőséget választották.

A megkérdezettek közel egynegyede, (24,41%) rendszeresen vesz részt a város által
szervezett eseményeken. 29,12% gyakran, 31,91% ritkán megy el a városi rendezvényekre. A
kérdésre adott válaszoknál megfigyelhető, hogy közel azonos mértékben jelölték meg az
egyes válaszlehetőségeket. A válaszadók mindössze 14,56%‐a nyilatkozott úgy, hogy soha
nem vesz részt azokon az eseményeken, amelyeket a város szervez, azonban ezeknél a
válaszoknál legtöbbször az idős korukra hivatkoztak a válaszadók.
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4.

Szisztematikus – bővített – elektronikus CAF kutatás (1)

4.1.

Előzmények

Az

önkormányzattal

kapcsolatba

kerülők

mellett

az

önkormányzatban

dolgozók

véleményének felmérése is elengedhetetlenül szükséges a hivatal helyzetének minél
pontosabb feltérképezéséhez, valamint a minél hatékonyabb szervezetfejlesztési stratégiák
kialakításához.

A

kérdőív

összegzésének

eredményeivel

feltérképezhetővé

válik

a

testület

működőképessége, hatékonysága, a döntéshozatali mechanizmus hiányosságai és átfogó
képet kapunk a szervezeti felépítésről és annak eredményességéről. Az így kiértékelt
mutatószámokkal meghatározhatóvá válik az az irány és azok a területek, melyek mentén
felépíthető a teljes szervezetfejlesztési stratégia.

A CAF szervezeti önértékelés alkalmazásával meghatározott kritériumok vizsgálatán
keresztül a szervezet tevékenységében rejlő, annak eredményességét és hatékonyságát
leginkább befolyásoló problémákat azonosítsuk és értékeljük, amelynek alapján képesek
vagyunk a szervezet saját „erősségeinek” és „gyengeségeinek” meghatározására, s ennek
eredményeként

a

teljesítményének

továbbfejlesztésére

irányuló

javaslatok

megfogalmazására és megvalósítására.

Jelen értékelő anyagunk a rendelkezésre álló kitöltött kérdőívek feldolgozását követően
számszerűsíthető, valamint grafikonon ábrázolható eredményeket tartalmazza, illetve a
számok mögött a hivatali erősségek és gyengeségek, jövőre vonatkozó feladatok feltárását
rögzítjük.

Kritériumon belül az egyes alkritériumokhoz táblázatokat rendeltünk, melyben szerepel az
átlag, a szórás, a minimum érték, a maximum érték és az értékelhető válaszok száma.
Átlag: a 18 kitöltő munkatárs által adott pontok számtani átlaga
Szórás: a 18 kitöltő munkatárs által adott pontszámok eltérése az átlagtól
Minimum érték: a legalacsonyabb adott pontszám
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Maximum érték: a legmagasabb adott pontszám
Értékelhető válaszok száma: a 18 kitöltő munkatársak közül azok, akik konkrét,
számszerűsíthető pontszámmal értékelték az adott alkritériumot (a 0, a kitöltetlen rubrika,
az intervallum megadása nem értékelhetőnek minősül).

4.2.

Elemzés

AZ 1‐ 5. KRITÉRIUM A SZERVEZETEK ADOTTSÁGAIVAL FOGLALKOZIK.
EZEK HATÁROZZÁK MEG AZT, HOGY A SZERVEZET MIT TESZ ÉS HOGYAN VISZONYUL A FELADATAIHOZ A KÍVÁNT
EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN.

1. VEZETÉS

A munkatársak azt értékelték, hogy a vezetők miként határozzák meg, fejlesztik a
közigazgatási szerv küldetését és arculatát, hogyan fejlesztik ki a hosszú távú sikerhez
szükséges értékeket és biztosítják azok érvényesülését.

1.1.

Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy iránymutatást adjon a szervezet
számára, kialakítsa a szervezet jövőképét, küldetését, értékrendjét?

1.2.

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

80

12,07

61

98

Értékelhető
válaszok száma
18

Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy kialakítson és továbbfejlesszen a
szervezet, a teljesítmény és a változás menedzselésére szolgáló rendszert?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

77

14,16

48

100

Értékelhető
válaszok száma
18
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1.3.

Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy példát mutasson és ösztönözze,
támogassa a személyi állományt?

1.4.

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

73

23,59

20

97

Értékelhető
válaszok száma
18

Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy a politikai döntéshozókkal és más
érdekeltekkel fennálló kapcsolatokat az osztott hatásköröknek megfelelően
kezelje?

1.5.

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

79

14,13

48

100

Értékelhető
válaszok száma
18

Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy a lakosság elégedettségét növelje?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

83

16,67

63

99

Értékelhető
válaszok száma
18

Az 1. kritérium értékelése:

A hivatal megteremtette a modern minőségügyi eszközök alkalmazásának feltételeit. Az
ISO minőségirányítási rendszer működtetése kapcsán a felelősségi‐ és hatásköri
viszonyok tisztázottak. A folyamatok tervezése és fejlesztése szabályozott keretek között
történik. Szabványkövetelmény a hivatali folyamatok folyamatos tökéletesítése, a
hivatali szervezet működésének fejlesztése.
A Polgármesteri Hivatal minőségpolitikája tartalmazza mindazokat az elvárásokat,
amelyeknek a köztisztviselőknek meg kell felelniük.
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A vezetés nyitott az új módszerek, informatikai rendszerek bevezetésére és
alkalmazására. Támogatja a szakmai előrehaladást, a hivatalon belül dolgozókat
előnyben részesíti a külső szakemberekkel szemben.
Ösztönzi a szervezet tagjait, hogy tegyenek javaslatot a szervezet működésének, illetve
saját mindennapi munkájuk színvonalának javítására. A vezetőket példamutatás jellemzi.
A munkatársakat támogatják az önálló döntés‐előkészítésben.

1.1. - 1.4. alkritériumok értékelése
100
90
80
70

80

77

73

79

83

60
50
40
30
20
10
0
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

A kritérium átlaga 78, mely a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás
rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető. A vezetés megalkotja a megfelelő
intézkedésekre vonatkozó terveket, dokumentumokat, az intézkedések végrehajtásra
kerülnek, és felülvizsgálják, hogy a megfelelő intézkedésekre került‐e sor, a megfelelő
módon. Az ellenőrzés alapján a szükséges kiigazítások elvégzésére is sor kerül.
Az kritérium értékeinek átlagos szórása: 16,12.

2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS

A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal miképpen hajtja végre küldetését és valósítja
meg jövőképét az érdekeltekre összpontosító stratégia útján, a releváns politikák, tervek,
célkitűzések és célok segítségével.
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2.1.

Mit tesz a hivatal annak érdekében, hogy gyűjtse az érdekeltek jelenlegi és
jövőbeni igényeire vonatkozó információkat?

2.2.

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

74

16,76

47

100

Értékelhető
válaszok száma
18

Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy felülvizsgálja és fejlessze stratégiáját és
tervezését, figyelembe véve az érdekeltek igényeit és a rendelkezésre álló
erőforrásokat?

2.3.

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

76

12,64

60

100

Értékelhető
válaszok száma
18

Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy megvalósuljon a stratégia és a tervezés
az egész szervezetben?

2.4.

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

83

13,26

65

100

Értékelhető
válaszok száma
18

A korszerűsítés és innováció tervezése, végrehajtása és felülvizsgálata

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

68

19,21

20

100

Értékelhető
válaszok száma
18
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A 2. kritérium értékelése:

A hivatal vezetése kiemelt feladatként határozta meg az ügyfélbarát, jogszerű és gyors
ügyintézést, a hatékony, erőforrásokat kihasználó működést. A munkatársak
szemléletváltozásának következtében a hivatali munka nem öncélú, hanem szolgáltató
jellegű, melynek kapcsán fokozatosan kialakult a polgárbarát ügyintézés, melyet az
adatgyűjtés folyamatos kiértékelése is igazol.

Az ISO minőségirányítási rendszer működtetése keretében az éves vezetőségi átvizsgálás
kapcsán sor kerül az elért eredmények számbavételére és a szükséges intézkedések
megfogalmazására, továbbá a minőségpolitika felülvizsgálatára a szervezeti működés
folyamatos fejlődésének biztosítása érdekében. A minőségpolitika alapján, illetve azzal
összhangban kerülnek meghatározásra az éves minőségcélok a Minőségfejlesztési
Tervben.
A hivatal belső oktatások útján biztosítja, hogy a szervezet tagjai megismerjék a szervezet
célkitűzéseit és az elért eredményeket.
A hivatali folyamatok szabályozottak, a hivatal szervezeti felépítése meghatározott.
A hivatal vezetésének támogató szándéka egyértelmű a korszerű módszerek és eszközök
alkalmazása, illetve rendszerek kiépítése vonatkozásában. A korszerűsítés és innováció
folyamatához vezető változások megtervezése az érdekeltekkel történő egyeztetések
alapján történik.

2.1. - 2.4. alkritériumok értékelése
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A kritérium átlaga 75, mely a PDCA ciklus értékelési kritériumait tekintve a Beavatkozás
szakaszra esik. A kapott eredmény azt mutatja, hogy a hivatal rendelkezik a megfelelő
intézkedésekre vonatkozó tervekkel, dokumentumokkal, az intézkedés végrehajtásra
kerül, és a szükséges ellenőrzés is megtörténik.
Az kritérium értékeinek átlagos szórása: 15,47.

3. EMBERI ERŐFORRÁS‐GAZDÁLKODÁS

A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal miképpen irányítja, fejleszti és aknázza ki a
munkatársak tudását egyéni, csoport és szervezeti szinten egyaránt, valamint saját
politikájának megvalósítása és a munkatársak hatékony munkavégzésének megvalósítása
céljából hogyan szervezi a rendelkezésére álló erőforrást.

3.1.

Mit tesz a hivatal annak érdekében, hogy stratégiájával összhangban átlátható
módon tervezze, működtesse, fejlessze emberi erőforrás politikáját?

3.2.

Átlag

Szórás

71

20,68

Min. érték
30

Max. érték
100

Értékelhető
válaszok száma
18

Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy felmérje, fejlessze a munkatársak
szaktudását és biztosítsa, hogy az a leghatékonyabban szolgálja az egyéni, csoport és
szervezeti célok, megvalósítását?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

70

18,03

45

97

Értékelhető
válaszok száma
18
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3.3.

Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy bevonja a munkatársakat a
folyamatokba a párbeszéd erősítésével és egyes hatáskörök átruházásának
segítségével?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

65

21,08

30

100

Értékelhető
válaszok száma
18

A 3. kritérium értékelése:

A HR terület az egyik legkényesebb pontja a kutatásnak, hiszen tudásuk hasznosításáról,
a munkaszervezés hatékonyságáról foglalnak állást a munkatársak.
A

hivatal

megfelelő

munkafeltételeket

biztosít

a

szervezetben,

odafigyel

a

munkavégzéshez kapcsolódó egészségügyi, biztonsági és fizikai környezeti problémákra.
A munkafeltételek elősegítik a munkatársak számára a munka és a magánélet közötti
ésszerű egyensúly megteremtését. A munkaköri leírások megfelelőek és pontosak.
A teljesítménykövetelmények előre meghatározottak, azok értékelésére minden évben
sor kerül. A vezetés gondoskodik arról, hogy az egyéni teljesítménykövetelmények
összhangban álljanak a szervezet kiemelt céljaival és a munkatársak munkaköri
feladataival.
A régi kollégák az új munkatársak beilleszkedését, betanítását segítik tapasztalataik,
ismereteik átadása révén.
3.1. - 3.3. alkritériumok értékelése
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A kritérium átlaga 69, mely a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás
rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A hivatal HR gazdálkodásában jellemző,
hogy rendelkezik a megfelelő intézkedésekre vonatkozó tervekkel, dokumentumokkal, a
szükséges intézkedések is végrehajtásra kerülnek. Az ellenőrzés folyamata megtörténik,
de a Beavatkozás folyamata, az ellenőrzés alapján végrehajtott kiigazítás folyamata
elmarad.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 19,93.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ERŐFORRÁSOK

A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal miképpen tervezi és kezeli kapcsolatait és
belső erőforrásait politikája és stratégiája támogatására, valamint folyamatainak hatékony
működtetése céljából.

4.1.

Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet felhasználja és fejlessze a
kulcsfontosságú kapcsolatait?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

75

15,61

50

99

4.2.

Milyen

intézkedések

biztosítják,

hogy

az

Értékelhető
válaszok száma
18

állampolgárokkal/ügyfelekkel

fenntartott együttműködés megvalósuljon és fejlődjön?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

85

10,55

70

100

Értékelhető
válaszok száma
18
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4.3.

Milyen intézkedések biztosítják, hogy a pénzügyeket megfelelően kezeljék,
irányítsák?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

80

15,60

34

92

4.4.

Értékelhető
válaszok száma
18

Milyen intézkedések biztosítják, hogy teljes körűen hasznosuljon a szervezetben
rendelkezésre álló információ és tudás?

Átlag

Szórás

Min. érték

74

18,58

25

4.5.

Max. érték
96

Értékelhető
válaszok száma
18

Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet hatékonyan kezelje a
technológiáját?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

76

14,50

43

100

4.6.

Értékelhető
válaszok száma
18

Milyen intézkedések biztosítják, hogy a vagyontárgyakat megfelelően kezeljék?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

70

15,71

45

100

Értékelhető
válaszok száma
18

A 4. kritérium értékelése:
A hivatal azonosította a szervezet eredményes működését befolyásoló szervezeteket és
személyeket. Az állampolgári, beszállítói, képviselői, intézményi elégedettség mérés
eredménye alapján a szükséges intézkedéseket a hivatal megtette. Ennek következtében
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a kapcsolatok megfelelő szinten működnek, de még lehetne tovább növelni az érintettek
bevonásának mértékét.
Az állampolgárokkal való kapcsolattartásra és kiszolgálásukra nagy hangsúlyt fordít a
Hivatal, ennek elérése érdekében számos fejlesztés is történt.
A kollégák egymás között megosztják az információkat és a tudást. A munkatársak
szakmai felkészültségüknek megfelelő munkakörben dolgoznak.

4.1. - 4.6. alkritériumok értékelése
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A kritérium átlaga 77, mely a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás
rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető. A hivatal rendelkezik a megfelelő
intézkedésekre vonatkozó tervekkel, dokumentumokkal, a szükséges intézkedések
végrehajtásra kerülnek. Az ellenőrzés folyamata a visszacsatolással együtt megtörténik.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 15,09.

5. FOLYAMAT‐ ÉS VÁLTOZÁS‐MENEDZSMENT

A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal saját politikáját, stratégiáját, valamint az
ügyfelek / állampolgárok elégedettségét szolgálva hogyan kezeli, szervezi és fejleszti saját
folyamatait.
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5.1.

Milyen intézkedések biztosítják, hogy a

szervezet

belső

folyamatait

meghatározza, tervezze, működtesse és fejlessze?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

81

9,74

68

100

5.2.

Milyen

intézkedések

biztosítják,

hogy

Értékelhető
válaszok száma
18

a

szervezet

az

állampolgár/ügyfélközpontú szolgáltatásokat, termékeket fejlessze?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

81

14,78

57

100

5.3.

Értékelhető
válaszok száma
18

Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet megújítsa folyamatait az
állampolgárok/ügyfelek bevonásával?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

76

13,00

51

99

Értékelhető
válaszok száma
18

Az 5. kritérium értékelése:
A kulcsfolyamatok azonosítására és dokumentálására az ISO minőségirányítási rendszer
keretében sor került. A folyamatok átláthatóak, a hatásköri és felelősségi viszonyok
szabályozottak. A hivatali folyamatok tervezésére külön minőségügyi eljárás került
bevezetésre.
A hivatali folyamatok javítását a belső és külső ellenőrzések eredményei, illetve az ezek
alapján szükséges intézkedések megtétele biztosítja. A folyamatok mérését, a
célkitűzések megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérik. A képzések hatékonyságát
vizsgálják.
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A meghatározó folyamatok stabilitásának, megbízhatóságának mérésére, értékelésére és
elemzésére mérőszámokat, illetve mutatókat alkalmazunk, és meghatározásra kerültek a
folyamatokban résztvevők köre és felelősségi területük.
Ügyfélelégedettség‐mérés során az állampolgárok a kérdőíven, illetve az interjúkészítés
során javaslatot tehetnek a hivatali működés tökéletesítése érdekében.
A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében a hivatal figyelembe veszi az ügyfelek
véleményét az ügyfél‐elégedettségmérés eredményéről készített beszámolók kapcsán
megfogalmazásra kerülő további teendők meghatározása során.

5.1. - 5.3. alkritériumok értékelése
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A kritérium átlaga 79, mely a PDCA ciklusban a Beavatkozás szakaszára tehető, tehát a
hivatal elkészít dokumentumokat, az döntéseket hoz, elvégzik az ellenőrzéseket és a
megteszik a szükséges beavatkozásokat a hiányosságok korrigálására.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 12,50.
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A 6. KRITÉRIUMTÓL KEZDVE AZ ÉRTÉKELÉS FÓKUSZA AZ ADOTTSÁGOKRÓL AZ EREDMÉNYEKRE TEVŐDIK ÁT. AZ
„EREDMÉNY KRITÉRIUMOK” ESETÉBEN AZT MÉRJÜK, HOGY MIT GONDOLNAK A HIVATALRÓL A MUNKATÁRSAK, AZ
ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK ÉS A TÁRSADALOM. BELSŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK IS BEAZONOSÍTHATÓAK,
AMELYEK MEGMUTATJÁK, MENNYIRE JÓL TELJESÍT A HIVATAL A KITŰZÖTT CÉLOK – A TÁRSADALMI HATÁSOK
ELÉRÉSE – TERÉN.

6. ÜGYFÉLKÖZPONTÚ EREDMÉNYEK

A munkatársak a Hivatal által tett intézkedések eredményességét értékelték az
ügyfélvisszajelzések alapján.

1.1.

Milyen

eredményeket

ér

el

a

szervezet

az

állampolgárok/ügyfelek

megelégedettsége tekintetében?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

82

14,53

50

100

1.2.

Értékelhető
válaszok száma
18

Milyen eredményeket ér el a szervezet az állampolgár/ügyfélközpontú
eredmények mérőszámai tekintetében?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

79

11,40

55

95

Értékelhető
válaszok száma
18
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A 6. kritérium értékelése:
A minőségirányítási rendszer működtetése során folyamatosan mérik az ügyfelek
elégedettségét, az eredmények javuló tendenciát mutatnak. Az ügyfelek jelzései,
észrevételei alapján több, közérzetüket javító intézkedésre került sor.

Barátságos, ügyfélbarát ügyintézés jellemző a hivatal ügyintézőire. Pontos, segítőkész,
felkészült munkatársak fogadják az ügyfeleket. Tájékoztatásuk korrekt és mindenre
kiterjedő, továbbá egyéni bánásmódban részesülnek.
Meghosszabbított ügyfélfogadási idő került bevezetésre, így az ügyfelek a munkaidőn túl
is el tudják intézni ügyeiket.

Az ügyintézés során felmerülő probléma esetén az ügyintéző, illetve a szervezeti egység
vezetője a szükséges intézkedést azonnal megteszi. Fokozatosan erősödik a polgárbarát,
ügyfélközpontú ügyintézés.

6.1. - 6.2. alkritériumok értékelése
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A kritérium átlaga 80, mely a PDCA ciklus rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető.
A válaszok alapján az eddig mért eredmények lényeges javulást mutatnak, és/vagy
minden kitűzött cél teljesül.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 12,96.
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7. A MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

A

munkatársak

saját

elégedettségüket

(vagy

elégedetlenségüket)

megalapozó

eredményeket vizsgálták.

7.1.

Milyen eredményeket ér el a szervezet a munkatársak elégedettsége és
motivációja tekintetében?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

69

13,88

47

95

7.2.

Értékelhető
válaszok száma
18

Milyen eredményeket ér el a szervezet a munkatársakra vonatkozó
mérőszámok tekintetében?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

69

15,95

30

96

Értékelhető
válaszok száma
18

A 7. kritérium értékelése:

A munkatársi elégedettség mérés jól működik, abban a munkatársak többsége részt vesz.
A munkatársi elégedettség mérése kapcsán a vezetés az alkalmazottak véleményét
figyelembe veszi, mert fontos számukra a munkatársak jóléte, általános elégedettsége.
A szociális problémákhoz megfelelően viszonyulnak, a munka és a személyes ügyek közti
egyensúly megfelelő.

A Hivatal által biztosított munkakörülmény a kor színvonalának megfelelő. A
munkatársak egészséges és biztonságos munkakörnyezetben végzik munkájukat. A tárgyi
feltételek adottak a megfelelő munkavégzéshez. A kollégák nyitottak a változásokra,
ezáltal a szervezet képes a fejlődésre.
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A hivatal munkafegyelme jó. A szervezeti egységek közötti együttműködés is sokat javult.
A munkatársak informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának szintje
jelentősen fejlődött az elmúlt évek alatt.

7.1. - 7.2. alkritériumok értékelése
100
90
80
70
60

69

69

7.1.

7.2.

50
40
30
20
10
0

A kritérium átlaga 69, mely a PDCA ciklus rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető.
A válaszok alapján az eddig mért eredmények javuló tendenciát mutatnak, és/vagy a
legtöbb kitűzött cél teljesül.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 14,92.
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8. TÁRSADALMI KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal milyen eredményeket ért el a társadalmi
környezet elvárásaival összhangban (az élet minőségére gyakorolt hatás, a környezet és az
erőforrások megőrzése, a szervezet saját hatékonysága, stb.).

8.1.

Milyen eredményeket ér el a szervezet az érdekeltek által észlelt társadalomra
gyakorolt hatások eredményei alapján?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

79

14,77

51

9

8.2.

Milyen

eredményeket

ér

el

a

szervezet

az

Értékelhető
válaszok száma
18

általa

megállapított

teljesítménymutatók alapján?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

80

11,80

50

95

Értékelhető
válaszok száma
18

A 8. kritérium értékelése:
A hivatali szervezet a helyi társadalom felé nyitott, működése átlátható. A szervezet
általános hírneve, média szereplésének hangvétele jó.
A Hivatal igényli és figyelembe veszi a lakosság, a társadalmi szervezetek és a társszervek
munkájával kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.

A hivatali szervezet igyekszik lehetőségeit mind jobban kihasználni az állampolgárok
életminőségének javítása érdekében. Célja, hogy a településünkön élő polgárok igazán
otthon érezhessék magukat városukban.
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A civilszervezetekkel való kapcsolattartás folyamatos, illetve támogatják az állampolgárok
közösségi munkáját is.

8.1. - 8.2. alkritériumok értékelése
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A kritérium átlaga 79, mely a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás
rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető. A mért eredmények lényeges javulást
mutatnak, és/vagy minden kitűzött cél teljesül.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 13,29.
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9. ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNY CÉLOKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal milyen eredményeket ér el feladatai és
célkitűzései tükrében, továbbá mennyire elégedettek a Hivatal eredményes működésében
érdekelt szervek és személyek.

9.1.

Milyen KÜLSŐ eredményeket ér el a szervezet kitűzött céljai megvalósításában?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

83

11,92

51

100

9.2.

Értékelhető
válaszok száma
18

Milyen BELSŐ eredményeket ér el a szervezet kitűzött céljai megvalósításában?

Átlag

Szórás

Min. érték

Max. érték

74

14,27

49

95

Értékelhető
válaszok száma
18

A 9. kritérium értékelése:

A vezetőség folyamatosan gondoskodik a hivatal által nyújtott szolgáltatások
színvonalának javításáról. A Polgármesteri Hivatal ügyfélközpontúan működik és mindent
megtesz az állampolgárok elégedettségének növelése érdekében.

A külső (felügyeleti ellenőrzések, ügyészségi és Állami Számvevőszék által végzett
vizsgálatok, külső auditok stb.) és belső ellenőrzések eredményei is alátámasztják, hogy a
Polgármesteri Hivatal jogszerűen működik. Az ellenőrzések és auditálások eredményei
jók.
A hivatalt a jogszerű, szakszerű, gyors, polgárbarát ügyintézés jellemzi.

Az egyes szervezeti egységek együttműködése nagymértékben javult, a csapatszellem
folyamatosan erősödik.
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9.1. - 9.2. alkritériumok értékelése
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9.2.

A kritérium átlaga 79, mely a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás
rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető. A mért eredmények lényeges javulást
mutatnak, és/vagy minden kitűzött cél teljesül.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 13,09.

4.4.

Összegzés

A CAF kutatás feldolgozását követően megállapítható, hogy a 9 kritérium átlagosan kapott
értéke, tehát a szervezeti átlag 76. A kritériumok értéke szűk sávban, 69 és 80 pont között
mozog. Legmagasabb érték a 6. kritérium (ügyfélközpontú eredmények) – 80 pont ‐
esetében született. Gyenge eredményről nem beszélhetünk.
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1-9. kritériumok értékei (2010)

79

79

76

át
la
g

sz
er
ve
ze
ti

9.
kr
it é
riu

m

m

m

8.
kr
it é
riu

7.
kr
it é
riu

6.
kr
it é
riu

m

m

69

m

m

80

79

77

69

5.
kr
it é
riu

2.
kr
it é
riu

1.
kr
it é
riu

m

m

75

4.
kr
it é
riu

78

3.
kr
it é
riu

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Alkritériumok értékei (2010)
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Az egyes alkritériumok tekintetében megállapíthatjuk, hogy eredményei szűk sávban, 65 és
85 pont között mozognak.
Legmagasabb pontszámot a 4.2. alkritérium (állampolgárokkal/ügyfelekkel fenntartott
együttműködés) – 85 pont ‐ érte el. Gyenge eredményekről nem beszélhetünk, hiszen
adatbázisunk alapján minden 60 pont feletti értékelés kimondottan jónak minősül.

A felmérésben résztvevő munkatársak által adott értékek szórásának átlagos értéke 15,13. A
válaszként adott értékek között a legkisebb ingadozás az 5.1. alkritérium (belső folyamatok
meghatározása, tervezése) esetében figyelhető meg (9,74), míg a legeltérőbb eredmények
az 1.3. alkritérium (vezetői példamutatás, ösztönzés) – 23,59 –esetében született.
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Szórás
25

20

15

10

9.2.

9.1.

8.2.

8.1.

7.2.

7.1.

6.2.

6.1.

5.3.

5.2.

5.1.

4.6.

4.5.

4.4.

4.3.

4.2.

4.1.

3.3.

3.2.

3.1.

2.4.

2.3.

2.2.

2.1.

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

5

Az „értékelhető”, „nem értékelhető” válaszok alakulása a hivatal belső kommunikációjának
erősségét támasztja alá. Az íveket kitöltő 18 munkatárs 28 alkritériumra adott válasza során
egy esetben sem fordult elő, hogy a munkatárs nem rendelkezett információval.

Kiemelten az ügyfélelégedettség‐kérdéskörének vizsgálatát az alábbi eredménnyel zárjuk.
A telefonos megkérdezés eredményeit 100‐as skálára vetítettük az összehasonlíthatóság
kedvéért. Eredményként az alábbi táblázatokat, grafikonokat kapjuk:

Kérdés
1. Mennyire elégedett a város kulturális életével?
2. Mennyire elégedett az oktatási intézmények színvonalával?
3. Mennyire elégedett a városi közterek és közutak
állapotával?
4. Mennyire elégedett az önkormányzat tájékoztatási
tevékenységével?
5. Mennyire tartja a polgármesteri hivatal ügyintézését
ügyfélbarátnak?
6. Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát?

Átlag
5‐ös skálán
3,40
3,51

Átlag
100‐as skálán

2,74

55

3,59

72

3,51

70

3,59

72

68
70

68
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Telefonos felmérés eredményei
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Kérdés

Az 1., 2, 3, és 5‐ös kérdésre adott pontszámok a PDCA ciklus alapján az Ellenőrzés szakaszára
tehetőek. A hivatal rendelkezik tervekkel, végrehajtják a megfelelő intézkedéseket, és
ellenőrzik, hogy a megfelelő dolgokat teszik‐e a megfelelő módon.

A 4‐es tájékoztatásra vonatkozó és a 6‐os lakosság‐hivatal kapcsolatára vonatkozó kérdések
pontszáma a Beavatkozás szakaszára tehető. Ezen pontok esetében a hivatal az ellenőrzés
során feltárt hiányosságok alapján megteszik a szükséges kiigazításokat.

Az

ügyfeleket/állampolgárokat

érintő,

ügyfelekre/állampolgárokra

vonatkozó

CAF

alkritériumok az alábbi grafikonon színezéssel vannak kiemelve. Mindegyik alkritérium
tekintetében a hivatali munkatársak értékelése 70 pont feletti.

A 70 pont feletti értékek a PDCA ciklus figyelembe vételével a Beavatkozás szakaszára
tehető. Adottságok tekintetében ez azt jelenti, hogy a hivatal rendelkezik a megfelelő
intézkedésekre vonatkozó tervvel, a szükséges intézkedéseket végrehajtásra kerülnek.
Megtörténik annak a felülvizsgálata, hogy a megfelelő dolgokat teszik‐e a megfelelő módon,
és ennek tapasztalatait leszűrve véghezviszik a szükséges javításokat.
Eredmények tekintetében a számok azt jelzik, hogy az eredmények lényeges javulást
mutatnak és/vagy minden kitűzött cél teljesül.
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Alkritériumok értékei (2010)
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1.5.
Mit tesz a lakosság annak érdekében, hogy a lakosság elégedettségét növelje?
2.1.
Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy gyűjtse az érdekeltek jelenlegi és jövőbeni igényeire
vonatkozó információkat.
4.2.
Milyen intézkedések biztosítják, hogy az állampolgárokkal/ügyfelekkel fenntartott együttműködés
megvalósuljon és fejlődjön.
5.2
Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet az állampolgár/ügyfél‐központú szolgáltatásait
fejlessze.
5.3.
Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet megújítsa folyamatait az állampolgárok/ügyfelek
bevonásával.
6.1.
Milyen eredményeket ér el a szervezet az állampolgárok/ügyfelek megelégedettsége tekintetében.
6.2.
Milyen eredményeket ér el a szervezet az állampolgár/ügyfél‐központú eredmények mérőszámai
tekintetében.
8.1.
Milyen eredményeket ér el a szervezet az érdekeltek által észlelt társadalomra gyakorolt hatások
eredményei alapján.
8.2.
Milyen eredményeket ér el a szervezet az általa megállapított társadalmi teljesítménymutatók alapján.
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5.

Reprezentatív ügyfélelégedettség-mérés (2)

5.1.

Előzmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. május hónapban
reprezentatív telefonos megkeresésen alapuló felmérést végzett a lakosság körében 500 fő
megkérdezésével, mely kutatás eredményeként pontos mutatószámok jöttek létre az
önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségéről és eredményességéről, valamint
a lakosság általános vélekedéséről többek között a város kulturális életéről, az oktatás
színvonaláról a közutak és a közterületek állapotáról
2010.

szeptember

hónapban

ugyancsak

500

lakos

kerestek

meg

telefonon

a

kérdezőbiztosok. A város kulturális‐, oktatási intézményeivel valamint köztereivel
kapcsolatos kérdések mellet ismételten a hivatal és a lakosság kapcsolatának megítélésére,
az elmúlt időszak alatti változásokra voltak kíváncsiak a kérdezők.
A válaszok összesítése után, lehetőség adódott arra, hogy a mutatószámokat
összehasonlítsuk a májusi eredményekkel, s értékeljük a két lekérdezés közötti időszak
eredényeit.
A szeptemberi telefonos megkeresés során 500 főből 472‐en válaszoltak a kérdezőbiztosok
kérdéseire.

A kérdőív 6 nyitott és 4 zárt kérdésből tevődött össze. Az első három kérdés a kulturális‐,
illetve oktatási intézményekkel, valamint a közterületekkel kapcsolatos.
A 4. ‐7. kérdés a lakosság és az önkormányzat kapcsolatára, annak gyakoriságára, tartalmára,
valamint az előző felméréshez képest történt változásra kérdezett rá.
A 8. kérdés „a” és „b” pontjait 1‐től 5‐ig tartó skálán kellett értékelni. Az ötös jelentette az
elégedettség csúcsát.
A 9. és 10. kérdés megválaszolásánál négy opció közül lehetett választani („soha”,”ritkán”,
„gyakran”, „rendszeresen”). Ezek a kérdések a honlap használat gyakoriságára és a város
által szervezett eseményeken való részvételre kérdezett rá.
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5.2.

Az adatok feldolgozása, mutatószámok rendszerezése

Az első kérdésben a megkeresetteknek arra kellett választ adni, hogy az elmúlt néhány
hónapban a város kulturális intézményei közül melyiket kereste fel. A válaszok közül
legnagyobb számban az alábbi intézmények kerültek megjelölésre:
•

Petőfi Színház

•

Művészetek Háza

•

Eötvös Károly megyei Könyvtár

•

Kabóca Bábszínház

•

Modern képtár

•

Városi Művelődési Központ

•

HEMO

•

Veszprém Aréna

•

Expresszó Klubmozi és Kávézó

•

Gizella Királyné Múzeum

A második kérdésben arra voltak kíváncsiak a kérdezők, hogy a veszprémi családok
megítélése szerint a város mely oktatási intézményében folyik a legkiemelkedőbb szakmai
munka. Sorrendiség felállítása nélkül a kérdezőbiztosok a következő intézményeket
jegyezték fel.
•

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

•

Báthory István Általános Iskola

•

Kossuth Lajos Általános Iskola

•

Medgyaszay István SZIGK

•

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

•

Dohnányi Ernő zeneművészeti Szakközépiskola

•

Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

•

Cholnoky Jenő Általános Iskola

•

Pannon Egyetem
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•

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium

•

Lovassy László Gimnázium

•

Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola, és Kollégium

A kérdés megválaszolásánál többen is jelezték, hogy életkoruk miatt már közvetlenül nem
érintettek az oktatási intézmények megítélésében, de családon, illetve ismeretségi körön
belül hallottak az egyes oktatási intézményekben szerzett tapasztalatokról.

A harmadik kérdés válaszaiból arra voltak kíváncsiak a kérdezők, hogy a lakosság a város
mely közterét tartja a legápoltabbnak és legszebbnek.
A válaszadók szinte kivétel nélkül elsőként említették az Óváros és Szentháromság teret, de
ezek mellett említésre méltónak ítélték meg az alábbiakat:
•

Komakút tér (Eötvös Károly Megyei Könyvtár)

•

Völgyhíd tér

•

Szabadság tér

•

Erzsébet liget

•

Színházkert

•

Veszprém Aréna előtti terület

A következő kérdéskör a lakosság és az önkormányzat közötti sokrétű kapcsolattal
foglakozik.

A 4. kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy az elmúlt két hónapban a 472 válaszadó közül
121‐ en jártak az önkormányzat polgármesteri hivatalában.

Az 5. kérdés arra szeretett volna választ kapni, hogy a hivatalt felkeresők milyen ügyben
jártak a hivatalban.
Az alábbi diagram szemlélteti az ügyintézési területek megoszlását. Jól látható, hogy
legtöbben az okmányirodát keresték fel, ezután nagyságrendileg a szociális és gyámügyek
intézése következik.
Az elmúlt két hónapban a megkérdezettek közül lakásügyben keresték fel a legkevesebben a
hivatalt.
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Az elmúlt két hónapban milyen ügyben
járt a polgármesteri hivatalban?

31%

6%

37%

7%

16%

3%

oikmányiroda

gyámügy

lakásügy

építési ügy

adóügy

szociális ügy

A 6. kérdés megfogalmazásával azt szerették volna megtudni a kérdőívet összeállítók, hogy a
lakosság tapasztalt‐e valamilyen változást a hivatal munkájában az előző alkalmakhoz képest.
Ehhez a ponthoz az alábbi észrevételeket jegyezték fel:

„ Legutóbb, mikor a hivatalban voltam sokkal gördülékenyebben ment minden.”
„Eddig is meg voltam elégedve, de most talán még segítőkészebbek voltak.”
„Szerintem jobb lett.”
„Szervezettebbnek tűnik az egész”
„Kedvesek, segítőkészek voltak.”
„Most érthetően elmagyaráztak mindent, így már egyedül is ki tudtam tölteni a papírokat”
„Alig kellett várnom, nagyon gyorsan el tudtam intézni az ügyemet.”
„Mintha most szervezettebben mennének a dolgok”
„Nem vettem észre különösebb változást, eddig is meg voltam elégedve”
„Eddig nem szívesen mentem, mert mindig olyan tájékozatlannak éreztem magam, de most
nagyon türelmesek voltak.”
„Egy kicsit mintha egyszerűbben ment volna az ügyintézés”
„A papírozás ugyanolyan sok, de nagyon igyekeznek, hogy ne kelljen sokáig várni”
„Kisgyerekkel voltam és előbb behívtak”
„Az egyik dolgozó segített megkeresni azt a szobát, ahova mennem kellet, pedig nem is ott
volt dolga”
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A 7. kérdésnél a válaszadóknak meg kellett említeni olyan eseményt, vagy hírt, melyről az
önkormányzat tájékoztatta. A válaszok között szerepelt meghívó rendezvényre, tájékoztatás
eseményekről, közérdekű információ. A teljesség igénye nélkül a feljegyzettekből kiemeltük
a leggyakrabban előfordulókat:
•

Okmányirodai ügyelet

•

Meghívó Veszprémi Vigasságokra

•

Tájékoztatás forgalomkorlátozásról

•

Helyi adók befizetési határideje

•

Almavásár

•

Óváros téren megnyílt az új Turinform iroda

•

Meghívó az Aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepségre

•

Tér‐ Film‐ Zene Fesztivál

•

Színházi előadások

•

Sportaréna rendezvényei

•

Beszámoló a Völgyhídon folyó munkálatokról

•

Pályázati felhívás

•

Kiállítás és interaktív játékok a szelektív hulladékgyűjtésről

•

Meghívó a Mihály‐ napi búcsúra

A 8. kérdés a) pontjában azt kellett értékelni, mennyire tartja a megkérdezett a
polgármesteri hivatal ügyintézését ügyfélbarátnak, a b) pontban pedig a lakosság és a hivatal
kapcsolatára kérdeztek rá. Mindkét értékelést egy 5 fokozatú skálán kellett elvégezni.
Mennyire tartja a polgármesteri hivatal ügyintézését ügyfélbarátnak
Gyakoriság
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

6
34
113
187
132
472
0

Megoszlás
1,27%
7,20%
23,94%
39,62%
27,97%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
1,27%
7,20%
23,94%
39,62%
27,97%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
1,27%
8,47%
32,42%
72,03%
100,00%
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A táblázatból és diagramból is jól látható, hogy a válaszadók 27,92%‐a nagyon elégedett,
39,62% pedig inkább elégedett. Tehát 67,54% pozitívan értékeli az ügyfélbarát ügyintézést.
Negatív értékelést csupán 8,47% adott.

Mennyire tartja a polgármesteri hivatal ügyintézését
ügyfélbarátnak?
1,27% 7,20%

27,97%

23,94%

39,62%

nagyon elégedetlen

inkább elégedetelen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett

Összehasonlítva a májusban megkérdezettek véleményével az alábbi eredményeket kaptuk.
Az alábbi diagram egyértelműen szemlélteti, hogy a májustól szeptemberig eltelt időszak
alatt nőtt az „inkább elégedett” és „nagyon elégedett” ügyfelek száma, míg a negatív
értékelést adóké jól láthatóan csökkent. Csupán 6 fő volt nagyon elégedetlen.

0
nagyon elégedetlen
inkább elégedetlen

50

6

100

150

200

11

34

61

közepesen elégdett

kérdőív (szeptember)
148

inkább elégedett
nagyon elégedett

89

kérdőív (május)

159

113

187

132

A 8. kérdés b) pontjánál a hivatal és a lakosság kapcsolatát kellett megítélni, illetve egy
ötfokú skálán értékelni.
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Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát
Gyakoriság
nagyon elégedetlen (1)
inkább elégedetlen (2)
közepesen elégedett (3)
inkább elégedett (4)
nagyon elégedett (5)
összesen
hiányzó adat

2
39
118
206
107
472
0

Megoszlás
0,42%
8,26%
25,00%
43,64%
22,67%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
0,42%
8,26%
25,00%
43,64%
22,67%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
0,42%
8,69%
33,69%
77,33%
100,00%

Amint a táblázat és a diagram értékeiből is jól látszik, a válaszadóknak csaknem fele „inkább
elégedett”. Amennyiben összeadjuk a „nagyon elégedett” és „inkább elégedett” válaszok
számát (66,31%), azt láthatjuk, hogy a megkérdezett polgárok csaknem háromnegyede
pozitívan ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát.
Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal
kapcsolatát ?
0,42% 8,26%

22,67%

25,00%

43,64%

nagyon elégedetlen

inkább elégedetelen

inkább elégedett

nagyon elégedett

közepesen elégedett

A májusi és a szeptemberi eredmények összehasonlításánál a számadatokból jól látszik, hogy
javult a lakosság és a hivatal kapcsolatának megítélése. Különösen a nagyon elégedettek
száma nőtt számottevően. A negatívan vélekedők is kevesebben voltak a szeptemberi
megkérdezésnél.
Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy a lakosság és a hivatal kapcsolata a megtett belső
intézkedéseknek köszönhetően javult.
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0
nagyon elégedetlen

inkább elégedetlen

50

2

100

150

250

7

39

51

közepesen elégdett

118

kérdőív (május)

139

kérdőív (szeptember)
198
206

inkább elégedett

nagyon elégedett

200

73

107

A 9. kérdés feltevésével ismételten arra a kérdésre szerettek volna választ kapni a
kérdezőbiztosok, hogy a lakosság milyen gyakran használja az önkormányzat honlapját.
Milyen gyakran használja az önkormányzat honlapját?
soha
ritkán
gyakran
rendszeresen
összesen
hiányzó adat

Gyakoriság
147
123
132
70
472
0

Megoszlás
31,14%
26,06%
27,97%
14,83%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
31,14%
26,06%
27,97%
14,83%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
31,14%
57,20%
85,17%
100,00%

Amint a táblázat értékeiből is jól látszik a megkérdezettek 57,2% „soha”, illetve „ritkán” él
ezzel a lehetőséggel. Mivel a kérdőív nem terjedt ki a válaszadók korára, nem tudjuk
elemezni az életkor és az internetes ügyintézés összefüggéseit. Az viszont tény, hogy a
telefonos megkérdezés során, egyes kérdések megválaszolásánál többen hivatkoztak
magasabb életkorra, valamint arra is, hogy ebből kifolyólag ritkán kerülnek kapcsolatba a
hivatallal.
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MIlyen gyakran használja az önkormányzat honlapját?
0

50

100

150

250

192

soha

147
161

ritkán

123

kérdőív (május)
kérdőív (szeptember)

76

gyakran

rendszeresen

200

132
37
70

A májusi és szeptemberi adatok összehasonlítása alapján elmondhatjuk, hogy láthatóan
növekedett azoknak a lakosoknak a száma, akik használják az önkormányzat honlapját.

Az utolsó kérdésre adott válaszokból képet szerettek volna kapni a kérdezők arról, hogy a
város polgárai milyen gyakran vesznek részt a város által szervezett eseményeken.
Milyen gyakran vesz részt a város által szervezett eseményeken
Gyakoriság
soha
ritkán
gyakran
rendszeresen
összesen
hiányzó adat

27
78
198
169
472
0

Megoszlás
5,72%
16,53%
41,95%
35,81%
100,00%
0,00%

Érvényes
megoszlás
5,72%
16,53%
41,95%
35,81%
100,00%

Kumulatív
megoszlás
5,72%
22,25%
64,19%
100,00%

A fenti táblázat értékeiből megállapítható, hogy a válaszadók több mint háromnegyede,
(77,76%) „gyakran” vagy „rendszeresen” vesz részt a város által szervezett eseményeken.
5,27%, azaz 27 fő, aki életkorára hivatkozva „soha” nem vesz részt semmilyen város által
rendezett eseményen.
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MIlyen gyakran vesz részt a város által szervezett eseményeken?
0

soha

50

100

150

200

250

68
27

ritkán

149
78

kérdőív (május)

rendszeresen

kérdőív (szeptember)

136

gyakran

198
114
169

A májusi és szeptemberi válaszokat összehasonlító diagramon jól látható, hogy a szélesebb
körű tájékoztatás eredményeképpen többen látogatják a város által szervezett eseményeket,
legyen az kulturális, illetve sport rendezvény.
Mivel a rendezvények rendkívül sokszínűek, minden korosztály megtalálhatja a számára
érdekeset. Ezért következhetett be az, hogy azoknak a lakosoknak a száma csökkent, akik
eddig „soha” vagy „ritkán” mentek el a város által rendezett eseményekre, rendezvényekre.

5.3.

Összegzés

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala két alkalommal
reprezentatív telefonos megkeresésen alapuló felmérést végzett a lakosság körében 500‐
500 fő megkérdezésével.

A kérdőív 6 nyitott és 4 zárt kérdésből tevődött össze. Az első három kérdés a kulturális‐,
illetve oktatási intézményekkel, valamint a közterületekkel kapcsolatos.

A 4. ‐7. kérdés a lakosság és az önkormányzat kapcsolatára, annak gyakoriságára, tartalmára,
valamint az előző felméréshez képest történt változásra kérdezett rá.

A 8. kérdés „a” és „b” pontjait 1‐től 5‐ig tartó skálán kellett értékelni. Az ötös jelentette az
elégedettség csúcsát.
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A 9. és 10. kérdés megválaszolásánál négy opció közül lehetett választani („soha”,”ritkán”,
„gyakran”, „rendszeresen”). Ezek a kérdések a honlap használat gyakoriságára és a város
által szervezett eseményeken való részvételre kérdezett rá.
Az első három kérdésnél összesítésre kerültek a válaszok, így készült el az
•

elmúlt néhány hónapban felkeresett kulturális intézmények

•

legkiemelkedőbb szakmai munkával rendelkező oktatási intézmények

•

legápoltabb, legszebb közterek

listája.

Az önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolatra vonatkozó kérdéseknél egyaránt
előfordultak nyitott, és számszerűsíthető eredményeket adó kérdések.
A válaszokból kiderült, hogy a megkérdezettek közel egynegyede járt az önkormányzat
polgármesteri hivatalában. A lejegyzett vélemények alapján egyértelműen megállapítható,
hogy az ügyfelek elégedettebbek az ügyintézés menetével, a munkatársak hozzáállásával, a
tájékoztatással, így összességében a hivatal megítélése a lakosság körében pozitívabb lett.

Átlag
(május)

Kérdés
8. a) Mennyire tartja a polgármesteri hivatal ügyintézését
ügyfélbarátnak?
8. b) Milyennek ítéli meg a lakosság és a hivatal kapcsolatát?

Átlag
(szeptember)

3,51

3,85

3,59

3,79

A kérdésre kapott osztályzatok átlagait összehasonlítva jól látható, hogy a hivatal és a
lakosság kapcsolata javult, s a polgárok egyre inkább ügyfélbarátnak tartják az ügyintézést.
A következő 3 kérdés megválaszolásánál négy opció közül lehetett választani
(„soha”,”ritkán”, „gyakran”, „rendszeresen”).

Kérdés
9. Milyen gyakran használja az önkormányzat
honlapját?
10. Milyen gyakran vesz részt a város által szervezett
eseményeken?

Legtöbbször megjelölt
válasz (május)

Legtöbbször megjelölt
válasz (szeptember)

soha (41,03%)

soha (31,14)

ritkán (31,84%)

gyakran (41,95)
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A táblázatban kiemeltük, hogy az egyes kérdésekre adott válaszoknál mely válaszlehetőséget
jelölték meg legtöbben.
A megkérdezettek nagy része, még a szeptemberi megkérdezésnél sem használja az
önkormányzat honlapját, ennek ellenére az eredmény javuló tendenciát mutat.
A megjegyzések, észrevételek rovatban a szeptemberi felmérésnél is gyakran szerepel a
„nincs internet” ill. „idős” megjegyzés.

A város polgárai közül egyre többen vesznek részt rendszeresen a város által szervezett
eseményeken. Míg a májusi felmérésnél a legtöbb válaszadó a „ritkán” lehetőséget jelölte
meg, a szeptemberi megkérdezések eredményeinek összesítése azt mutatja, hogy a
válaszolók gyakrabban vesznek részt a városi programokon.
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6.

Szisztematikus – bővített – elektronikus CAF kutatás (2)

6.1.

Előzmények

2010. év szeptemberében az előző felmérésben részt vett 18 dolgozó ismételten kitöltötte a
kérdőívet. A felmérés megismétlése a szervezetfejlesztés során hozott intézkedések
eredményességére irányult.
Az adatfeldolgozás módszertana ugyanaz volt, mint az első felmérésnél, kiegészülve a két
felmérés eredményeinek összehasonlításával.
Mivel a szeptemberi felmérés alkritériumainak eredményei nem mutattak szignifikáns
eltérést az előzőhöz képest, elemzésünkben csak a főkritériumokra, illetve azok
összehasonlítására térünk ki

6.2.

Elemzés

AZ 1‐ 5. KRITÉRIUM A SZERVEZETEK ADOTTSÁGAIVAL FOGLALKOZIK.
EZEK HATÁROZZÁK MEG AZT, HOGY A SZERVEZET MIT TESZ ÉS HOGYAN VISZONYUL A FELADATAIHOZ A KÍVÁNT
EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN.

1. Főkritérium‐ Vezetés

1. főkritérium eredményeinek alakulása
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78

78

1. mérés

2. mérés
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A második felmérésnél a kritérium átlaga ugyancsak 78, mely a Tervezés – Megvalósítás –
Ellenőrzés – Beavatkozás rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető.
Az kritérium értékeinek átlagos szórása: 15,88. Ez az érték kevesebb, mint a májusi felmérés
átlaga. Bár a főkritérium átlaga nem változott, a dolgozók megítélése mégis egységesebb lett
ebben a kérdésben.

2. Főkritérium‐ Stratégia és tervezés
2. főkritérium eredményeinek alakulása
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75

75

1. mérés

2. mérés

A kérdőívek szeptemberi kitöltése után a kritérium átlaga ugyancsak 75, mely a PDCA ciklus
értékelési kritériumait tekintve a Beavatkozás szakaszra esik. A kapott eredmény azt mutatja,
hogy

a

hivatal

rendelkezik

a

megfelelő

intézkedésekre

vonatkozó

tervekkel,

dokumentumokkal, az intézkedés végrehajtásra kerül, és a szükséges ellenőrzés is
megtörténik
Az kritérium értékeinek átlagos szórása: 14,95. Ebben az értékben is pozitív változás
mutatkozik.

3. Főkritérium‐ Emberi erőforrás gazdálkodás
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3. főkritérium eredményeinek alakulása
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

69

70

1. mérés

2. mérés

A kritérium szeptemberi átlaga 70, mely egy ponttal javult a tavaszi felméréshez képest.
Ennek ellenére ez az eredmény Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás
rendszerében még mindig az Ellenőrzés szakaszára tehető. Tehát az ellenőrzés folyamata
megtörténik, de a Beavatkozás folyamata, egyenlőre elmarad
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 18,82. A szórás értéke javult az előző felméréshez
képest.

4. Főkritérium‐ Együttműködés és erőforrások
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4. főkritérium eredményeinek alakulása
100
90
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70
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40
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10
0

77

77

1. mérés

2. mérés

A kritérium átlaga nem változott. Ez az érték mely a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés –
Beavatkozás rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető. A hivatal rendelkezik a
megfelelő intézkedésekre vonatkozó tervekkel, dokumentumokkal, a szükséges intézkedések
végrehajtásra kerülnek. Az ellenőrzés folyamata a visszacsatolással együtt megtörténik.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 15,09‐ről 14,09‐re változott.

5. Főkritérium‐ Folyamat‐ és változás‐ menedzsment

5. főkritérium eredményeinek alakulása
100
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1. mérés

2. mérés

A kritérium átlaga ismételten 79, mely a PDCA ciklusban a Beavatkozás szakaszára tehető,
tehát a hivatal elkészít dokumentumokat, az döntéseket hoz, elvégzik az ellenőrzéseket és a
megteszik a szükséges beavatkozásokat a hiányosságok korrigálására.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 12,50‐ ről 12,08‐ra javult, tehát szinte ugyanolyan
értékeket jelöltek meg a kitöltők, mint a korábbi felmérésnél.
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A 6. KRITÉRIUMTÓL KEZDVE AZ ÉRTÉKELÉS FÓKUSZA AZ ADOTTSÁGOKRÓL AZ EREDMÉNYEKRE TEVŐDIK ÁT. AZ
„EREDMÉNY KRITÉRIUMOK” ESETÉBEN AZT MÉRJÜK, HOGY MIT GONDOLNAK A HIVATALRÓL A MUNKATÁRSAK, AZ
ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK ÉS A TÁRSADALOM. BELSŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK IS BEAZONOSÍTHATÓAK,
AMELYEK MEGMUTATJÁK, MENNYIRE JÓL TELJESÍT A HIVATAL A KITŰZÖTT CÉLOK – A TÁRSADALMI HATÁSOK
ELÉRÉSE – TERÉN.

6. Főkritérium‐ Ügyfélközpontú eredmények

6. főkritérium eredményeinek alakulása
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80

83

1. mérés

2. mérés

A kritérium átlaga 83, mely a PDCA ciklus rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető. A
májusi felmérés eredményeihez képest ez az érték három pontos javulást mutat. Ez
lényeges javulásnak mondható, tehát a hivatal szervezetfejlesztése során meghozott
intézkedések kifejezett javulást eredményeztek. A főkritériumok közül ennél a kritériumnál
mutatkozott a legnagyobb pozitív változás.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 10,27. Ez 2,69 pontos csökkenés, amely a legnagyobb
csökkenés az összes átlagos szórás eredményei közül.
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7. Főkritérium‐ A munkatársakkal kapcsolatos eredmények

7. főkritérium eredményeinek alakulása
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1. mérés

2. mérés

A kritérium átlaga 70, tehát a májusi felméréshez képest 1 pontot javult. Ez az érték a
PDCA ciklus rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 12,63.

8. Főkritérium‐ Társadalmi környezetre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos eredmények

8. főkritérium eredményeinek alakulása
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A kritérium átlaga 80, egy pont javulás mutatkozott a májusi eredményhez képest. Ez az
érték a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás rendszerében a Beavatkozás
szakaszára tehető. Ez azt jelenti, hogy a mért eredmények lényeges javulást mutatnak,
és/vagy minden kitűzött cél teljesül.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 12,73.
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9. Főkritérium‐ Alapvető teljesítménycélokkal kapcsolatos eredmények
9. főkritérium eredményeinek alakulása
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A kritérium átlaga 79, mely a Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás
rendszerében a Beavatkozás szakaszára tehető. Ez az érték megegyezik a májusi
eredménnyel, tehát a megkérdezettek ugyanúgy vélekednek erről a kérdésről, mint az
előző felmérés alkalmával.
A kritérium értékeinek átlagos szórása: 12,94. Az átlagos szórás értékének javulása mégis
arra enged következtetni, hogy bár a kritérium átlaga nem változott, a munkatársak
értékelése egységesebb lett.

6.3.

Összegzés

A CAF kutatás feldolgozását követően megállapítható, hogy a 9 kritérium átlagosan kapott
értéke, tehát a szervezeti átlag 77, egy pontértékelt javult a az előző felmérés értékéhez
képest. A kritériumok értéke szűk sávban, 70 és 83 pont között mozog. Legmagasabb érték a
6. kritérium (ügyfélközpontú eredmények) – 83 pont ‐ esetében született. Ez az érték javult a
legtöbbet. Gyenge eredményről nem beszélhetünk.
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1-9. kritériumok értékei (szeptember)
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A főkritériumok értékeinek változását szemlélteti az alábbi diagram.

1-9. főkritériumok értékeinek összehasonlítása (május- szeptember)
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A számadatok megtekintése után jól látható hogy a májusi mérés eredményei is nagyon jól
alakultak. A szeptemberi ismételt felmérés azt mutatja, hogy nem csak megőrizte a hivatal a
jó eredményeket, hanem egyes területeken még javulást is el tudott érni.
Kimagasló eredménynek mondható az ügyfélközpontú eredmények terén elért 3 pontos
javulás.
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7.
Az

Fejlesztési javaslatok
első

fejezetekben

rögzített

módszertannal

lebonyolított

négy

kutatás

eredményei alapján az alábbi fejlesztési javaslatokat fogalmazzuk meg a
Polgármesteri Hivatal vezetése számára.
1. Lakossági

fórumokon

való

részvétel

szorgalmazása

a

szélesebb

körű

meghirdetésen, a kommunikációs platformok fokozatos szélesítésén keresztül.
2. Információs „kerekasztal” működésének kidolgozása, amely a rendezési terv
lakossági

véleményezésén

túl

más

fontos

kérdéseket

is

tárgyalhat,

véleményezhet, javasolhat.
3. Az ügyintézés Ket. szerinti folyamatára célszerű az informatikai támogatás
folyamatos fejlesztése, amely ügyfélszolgálat/internet tájékoztatást ad az
állampolgár ügyének előrehaladásáról, státuszáról.
4. „SMS fal” rendszerének kidolgozása, amelyre jelenleg a piacon már több
szolgáltató is rendelkezik referenciákkal, javaslatokkal.
5. Informatikai alapokra helyezett döntéstámogató rendszer bevezetése –
elektronikus döntéstámogató rendszer alkalmazása.
6. Közös

Értékelési

Keretrendszer

kutatások

rendszeres

lebonyolítása

a

Polgármesteri Hivatalban, lehetőség szerint több munkatárs bevonásával, az
on-line rendszer használatával.
7. Munkanap-fényképezés évenkénti megismétlése annak érdekében, hogy a
munkatársak

/

szervezetek

leterheltségének

vizsgálatával

felszínre

kerülhessenek a párhuzamos folyamatok, a túlterhelt területek és intézkedési
terv

kerülhessen

kidolgozásra

a

kiegyensúlyozott

működés

biztosítása

érdekében.
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8. A vezetési irányítási rendszer meghatározott időközönként (évente minimum
kétszer) szolgáltasson tényeket, adatokat – mutatószámokat – a politikai
vezetés számára döntéseik előkészítéséhez.
9. Az ügyfélkapcsolatokkal rendelkező munkatársak részére konfliktuskezeléssel
foglalkozó tréningek meghirdetése, részvételük szorgalmazása és biztosítása.
A felsoroltak a szervezetfejlesztési tanácsadói dokumentumokban több helyen is
megtalálhatóak, adódóan abból, hogy a projektdokumentáció egy-egy fejezete
adott

ÁROP

részterületet

dolgoz

fel.

Természetesen,

miután

komplexen

tekintettük át a hivatali működést, így jelentkeznek visszatérő momentumok és
következetesen ugyanazokat, de legalábbis hasonló fejlesztési javaslatokat
fogalmaztunk meg a jelentkező problémák orvoslására, az igények kielégítésére.
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