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1. Bevezetés, előzmények

Jelen kor követelménye annak a feladatnak a megválaszolására kényszeríti az
önkormányzatokat, hogy a lakosság naprakész tájékoztatása érdekében a
kommunikáció eszközrendszerének egyre fejlettebb elemeit állítsa hadrendbe. A
város vezetése a lakossággal, ügyfelekkel és partneri körrel kialakítandó
párbeszédét elsődlegesen tájékoztatási kötelezettségén keresztül, másodlagosan
interaktív módon, visszacsatolásokra építve teszi meg.
Veszprém lakossági összetétele a jelentős értelmiségi diplomás, polgáriasodott
állampolgár megköveteli a korszerű és az egyes csoportokhoz rendezett egyéni
követelmények felismerését és a jellegzetességek és egyediségek figyelembe
vételével történő párbeszédet.
A kommunikációs társadalom nem fogalmaz általánosságokban, hiszen az egyes
lakossági célcsoportok más-más módszerrel és eszközzel érhetőek el és
szándéktól függően befolyásolhatóak.
Végig kellett gondolni az ÁROP projekt tervezési, megvalósítási és bevezetési
szakaszában,

melyek

azok

a

kommunikációs

stratégiai

elemek,

amelyek

hozzárendelhetőek, aktivizálhatóak az ismert személyi, tárgyi és informatikai
rendszereken keresztül a kommunikációs stratégiához.
A válaszadási folyamatunkat jellemezte a hivatal szervezetével és vezetőivel való
régi kapcsolat, mely alapján könnyű volt beazonosítani azokat az eszközöket és
módszereket, melyek az eredményességhez elengedhetetlenül szükségesek.
Minden kommunikációs stratégiai elemnél megpróbáltunk elvonatkoztatni az
általános magyarországi alkalmazhatóságtól, hiszen Veszprém egyedi, mással
össze

nem

téveszthető,

sajátos

lakossági,

politikai

és

társadalmi

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Javaslatainkat ezen szempontok figyelembe
vételével állítottuk össze.
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2. A város bemutatása

Veszprém megyei jogú város a Dunántúlon, Veszprém megye székhelye.
Egyetemi város, a királynék városa. A Séd patakot övező dombokon és
völgyekben

terül

hegyvonulata,

el,

délről

három
a

kistáj

találkozásánál:

Balaton-felvidék,

keletről

északról

pedig

a

a

sík

Bakony
Mezőföld

északnyugati nyúlványa, a Veszprémi-fennsík határolja. Ez a központi helyzet
jelentős szerepet játszott a város kialakulásában.
Veszprém a legmagasabban fekvő megyeszékhely: felszíne átlagosan 260
méterrel található a tengerszint fölött. A városon belül ugyanakkor nem ritkák a
30–40 méteres szintkülönbségek sem.
A 2001-es népszámlálás adatai alapján Veszprém 62 851 lakosából 59 490 fő
(94,7%) vallotta magát magyarnak, 1055 fő (1,7%) németnek, 202 fő (0,3%)
romának, további 425 fő (0,7%) pedig más, kisebb népcsoporthoz tartozónak.
Vallási megoszlást tekintve 35 795-en római katolikusok (57,0%), 6109-en
reformátusok (9,7%), 1921-en evangélikusok (3,1%); egyházhoz, felekezethez
nem tartozónak 11 944 fő (19,0%) vallotta magát.
A mai Újtelep nevű városrész nyugati részén már az i. e. 5. évezredben nagy
kiterjedésű neolitikus település állt. Bár a rómaiak valószínűleg nem telepedtek le
a város területén, annak határában, Gyulafirátótnál villát, Balácán pedig
Caesariana néven villagazdaságot hoztak létre. Veszprém vára az esztergomi és
székesfehérvári várakkal együtt egyike volt legkorábbi várainknak, Géza korában
már biztosan létezett, de egyes feltevések szerint már a honfoglalás előtt is állt.
Bár a hagyomány szerint Veszprém öt dombra épült, valószínűbb, hogy a
völgyekben való megtelepedés időben megelőzte a dombok beépülését. A vár és
a középkor elején még önálló vár körüli falvak („szegek”) az évszázadok során
egyetlen településsé olvadtak össze.
A Szent István völgyhíd (Viadukt), a város jelképe.
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Mivel Veszprém egészen 1848-ig a püspök (és részben a káptalan) tulajdonában
volt, külön címerrel nem túl hosszú ideje rendelkezik. Önálló városi címer
elsőként az 1720-as évekből származó pecséteken bukkan fel. A ma is használt
címert 1906-ban hozták létre, korábban a nemesek, illetve a polgárok közössége
által használt két külön címer egyesítésével.
Veszprém 14 városrészből és 11 úgynevezett „városrésznek nem minősülő
területi egységből” áll.
Az egykori főispáni lak ma a Veszprém Megyei Munkaügyi Központnak ad otthont
A rendszerváltozást követő néhány évben Veszprém megsínylette a gazdaság
szerkezeti átalakulásának hatásait. A megye legtöbb nehézipari üzemének
bezárásával a városban kiépült tudományos–kutatási infrastruktúra jelentős
része is válságba került. A munkanélküliségi ráta átlépte a 20%-os küszöböt. A
megoldást tőkeerős vállalatoknak a városba történő telepítése jelentette. Mára a
munkanélküliség 5–6% körüli, ez a megyei és az országos átlagnál is mintegy 2
százalékponttal

alacsonyabb.

Lakossági

vásárlóerőt

tekintve

a

veszprémi

kistérség negyedik az országban (Győr, Székesfehérvár és Budaörs után).
Gazdasági és kulturális szempontból is nagy fontosságú volt a Veszprémi
Egyetem (ma Pannon Egyetem) szakképzési kínálatának az 1990-es években
lezajlott jelentős bővülése. A gyakran megrendezett minőségi fesztiválok,
rendezvények

ellenére

Veszprémnek

vannak

még

tartalékai

a

városi

idegenforgalom fejlesztésében.
A lakossági infrastruktúra fejlett. Veszprém vízhálózata 1896-ra, elektromos
hálózata – a bevezetés szükségességéről folytatott hosszas viták után – 1908-ra
épült ki. Ma a villanyszolgáltatás minden, a víz-, telefon- és gázszolgáltatás,
valamint a csatornázás a csatári üdülőtelep kivételével valamennyi városrészre
kiterjed.
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola elődje, a Papnevelő Intézet 1711-ben
jött létre. Az 1991 óta ezen a néven működő, hittanári, lelkipásztori és szociális
munkás képzést kínáló intézménynek a 2003/2004-es tanévben 269 hallgatója
volt.
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A Gizella Napok rendezvénysorozatot Veszprém történetében is jelentős szerepet
betöltött első királynénk emlékére a Városi Művelődési Központ rendezi meg
minden év májusában, a Gizella névnaphoz kapcsolódva.
A Gizella Napokhoz hasonlóan a Művelődési Központ szervezésében, 2001 óta
rendezik meg augusztus első heteiben. Számos különböző műfajnak, így többek
között kamara-, színpadi és templomi zenének, táncnak, valamint irodalmi és
népművészeti programoknak ad otthont. A Nyári Fesztivál része még a Vivace
Nemzetközi

Kórusfesztivál,

amelyen

négy

földrészről

érkezett

énekkarok

mutatják be tudásukat és mérkőznek meg egymással.
2004 óta szintén augusztus elején a várban koncertek sora vár az érdeklődőkre.
Az elmúlt öt év során világszerte ismert művészeket is fogadott az Ünnepi
Játékok fesztiválja.
A 2000 óta létező Utcazene Fesztivál olyan többnapos rendezvény, amelynek
keretében amatőr előadók egymással versengve mutatják meg zenei tudásukat.
Az utóbbi években már neves sztárzenészek és énekesek is felléptek a fesztivál
színpadjain.
Fentieken túl Veszprém számos fesztiválnak, művészeti találkozónak, kulturális
programnak ad otthont az év során.
A város legkedveltebb sportja egyértelműen a kézilabda. A város csapata, az
MKB Veszprém KC Magyarország legsikeresebb kézilabda csapata, és nemzetközi
szinten is elismert, sikeres.
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3. A kommunikáció, mint eszköz – kommunikációs stratégia

Jelen anyag a következő időszak média stratégiáját fogalmazza meg. A tervezet
részben az üzenet lehetséges tartalmát, részben pedig a közvetítésre alkalmas
közeget mutatja meg.
Megfogalmazzuk kreatív és média javaslatainkat, az interaktív követelmények
figyelembe vételével pedig olyan eseményeket és ötleteket dolgozunk ki,
amelyek alkalmasak arra, hogy felrázzák, pezsgővé tegyék Veszprémet ott, ahol
ez fontos és indokolt.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kommunikáció a fentiek mellett is csak mint
eszköz működtethető. Az események irányítása, a megvalósítás, önkormányzati
feladat, nem civil kötelezettség. Veszprém ugyanis csak a lakosainak a
közreműködésével válhat olyanná, ami elsősorban számukra, de természetesen a
kisrégióban élők, valamint a teljes magyar lakosság számára is egyedi, kellemes
és barátságos képet mutat.
A város kommunikációs stratégiájában fontos rögzíteni, hogy nem mindenki ért
hozzá, tehát humán erőforrás tekintetében olyan szervezetre vagy személyre kell
bízni, aki képes megfelelni a szakmai követelményeknek. Az ügyfélelégedettségvizsgálat,

a

képviselői

elégedettség-vizsgálat,

a

civil

szervezetekkel

való

kapcsolatok, a lakossági kapcsolatok mind olyan kutatási blokkok, melyeknek
input és output oldalai egyaránt vannak és csak akkor épülnek be hatékonyan a
városvezetés

napi

munkájába,

ha

az

onnan

kapott

adatok

feldolgozása

szakszerű, tényszerű és tárgyszerű.
Tapasztalatunk, hogy „egy ábra többet mond, mint 20 gépelt oldal”. Ugyanez
igaz a teljes kommunikációs eszközrendszerre, ha figyelembe vesszük az
alábbiakat:
-

Önkormányzati hírek

-

Idegenforgalmi információk

-

Civil szervezetek hírei

-

Gazdasági információk

-

Kistérségi információk

-

Rendezvényinformációk
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Kommunikációs stratégia
A

kommunikációs

stratégia

egy

hosszú

távú

cselekvési

program,

mely

segítségével a szervezet elérheti a közkapcsolati tevékenységekre, ügyfél- és
partnertájékoztatásra, valamint egyéb népszerűsítési tevékenységekre vonatkozó
céljait.

Gyakorlati

alkalmazása

következtében

folyamatosan

fejleszteni

szükséges, ebben különbözik a taktikai lépésektől és az azonnali cselekedetektől.
A stratégia általános célja az önkormányzat számára, hogy segítségével ügyfélés partneri elégedettséget növelhet, komplex tájékoztatási fórumo(ka)t bocsátva
a közvetlen környezete számára. A belső és külső kommunikációs tevékenységek
irányelveit határozza meg. Kötelező módon a következő egyszerű kérdésekre kell
válaszolnia:
-

Mivel foglalkozik a szervezet?

-

Kinek nyújt szolgáltatásokat?

-

Melyek azok a területek, amelyeken kiváló?

Tehát a kommunikációs stratégiai terv bemutatja a jelenlegi helyzetet és
jövőképet épít, amelyet a szervezet igyekszik elérni, jobbá téve így a
kommunikációs eszközöket, meghatározva a célközönségeit, belefoglalva a
kitűzött stratégiai irányvonalakat, az üzenetek minél érthetőbb meghatározásait,
egy reális idejű ütemtervet és egy hatékony költségvetést.
A kommunikációs stratégiák több helyen is szerepelhetnek: működhetnek
önállóan, de egyéb – pl. városfejlesztési – stratégiák részeként is megállják a
helyüket és betölthetik szerepüket.
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4. Ügyfélkapcsolati folyamatok áttekintése, szabályozása,
ügyféltájékoztatás, -felvilágosítás

A

polgármesteri

hivatal

a

város

honlapján,

Ügyfélszolgálati

Kartájában,

szabályzataiban, rendeleteiben rögzített módon biztosítja az ügyfélfogadás
rendjét állampolgárai számára.
Az ügyfélszolgálat az épület földszintjén helyezkedik el, akadálymentesített
formában megközelíthető.
A polgármesteri hivatal nagy hangsúlyt fektet tájékoztatási folyamataira. A
hivatal épületében elhelyezett hirdetményi tábla minden jogszabályban rögzített
ügytípusnál

biztosítja

a

hirdetmények

és

a

tájékoztatások

szakszerű

elhelyezését, ez egyúttal hivatalos közzétételi hely is. A városrészekben és
városközpont központi helyén tájékoztató táblákon jelennek meg a fontos
közlemények.

A

közlemények.

Az

városi

televízióban

internetes

felületen

ugyancsak
a

város

megjelennek

honlapján

a

a

fontos

legfontosabb,

tájékoztatásra szánt tények és hírek elhelyezésre kerülnek. Az ügyfélkapcsolati
folyamat fontos eszköze a városi televízió és a nyomtatott sajtó. Ezekre a
kérdésekre a későbbiekben a média stratégia pontban térünk vissza.
A megfelelő tájékoztatás és információnyújtás érdekében elkészítettük és
közzétesszük a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Kartáját, amelyben
valamennyi, a lakosságot (ügyfeleket) segítő adatot összegyűjtöttünk.
Kistérségi információk hatékony koordinációja
Amennyiben Veszprém bővíteni kívánja kistérségi kapcsolattartási pozícióját,
akkor a kistérségi információk rendszeres összegyűjtésében és a térségbe
történő eljuttatásában információ-átadó és -formáló szerepkörét erősítenie kell.
Ezzel

a

szerepvállalással

a

későbbiekben

Veszprém

jobban

fogja

tudni

mozgósítani a környező településeket, a város és tágabb értelemben a térség
érdekében.

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

10

5. Lakossági és vállalkozói fórumok rendszere

5.1.

A

lakossági

és

vállalkozói

fórumok

jelenlegi

rendszerének

áttekintése
Az önkormányzat politikai és szakmai vezetésének közös döntése, hogy külön
lakossági

fórumot

rendszerszerűen

nem

tartanak.

Évente

kétszer

van

közmeghallgatás. Egyedi, jelentősebb ügyekben tartanak lakossági fórumot a
szokásos témakörök tekintetében, mint pl. a helyi építési szabályzat rendezési
terve, stb. Ezeknek a lakossági fórumoknak a látogatottsága az országos
érdeklődéshez illeszkedően azonban sajnos alacsony.
Mindezen kiinduló feltételek ismeretében – egyeztetve a polgármesterrel és a
jegyzővel – tanácsadóink javaslata, hogy a lakossággal kapcsolatos fórumok
száma az érdektelenség szempontját figyelembe véve ne kerüljön növelésre.
Növelni

kell

tájékoztatási

és

hatékonyabbá

tevékenységet,

kell

bővíteni

tenni
kell

azonban
a

DM

a

honlapon

leveleken,

keresztüli

hírleveleken,

nyomtatott dokumentumokon keresztül történő célzott tájékoztatásokat, illetve
meg kell tartani a polgármester személyéhez kötődő pozitív tevékenységet,
amely a médián keresztül történő rendszeres tájékoztatásban ölt testet. Szakmai
véleményünk, s ebben egyetértés mutatkozik az önkormányzat és a hivatal
vezetésével, hogy azokon az elemeken bővítés nem szükséges, ahol az eddigi
próbálkozások kudarcot vallottak. Más, módszereiben újszerű tájékoztatási
fórumra vonatkozóan a hivatal és a polgármester által elfogadható javaslatunk
nincs.
Veszprém jelenlegi gyakorlatában külön vállalkozóknak szervezett fórumot
rendszerszerűen nem tartanak. Jellemző a tevékenységre, hogy általában a
ciklus elején a polgármester tájékoztatást nyújt az elkövetkező négy év várható
adópolitikai elképzeléseiről. A vállalkozói körrel való kapcsolattartás tekintetében
mérlegelni kell azonban azt a tényt, hogy az országos és természetesen az erre
vonatkozó helyi gazdaságpolitika sűrű változása a helyi adópolitikán keresztül is
jelentős.

Annak

a

ténynek

a

rögzítése, hogy

jelenleg

vállalkozói

fórum

rendszerszerűen nem került megtartásra, javasoljuk, hogy ez az álláspont
kerüljön revízió alá és évenként legalább két alkalommal: első félév végén,
illetve év végén rövid szakmai kerekasztal kerüljön összehívásra a nagyobb
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adófizetők tekintetében. Ezen a megbeszélésen nemcsak a helyi adópolitikáról,
adómorálról,

esetleges

városi

célok

teljesüléséhez

kért

támogatások

és

hozzájárulások kérdéskörében lehet egyeztetést és megegyezést kérni, hanem
lehet rögzíteni az előttük álló hat hónap főbb gazdasági városi politikáját.
A vállalkozói fórumok tekintetében javasoljuk a helyi tv adta lehetőségek még
jobb

kihasználását,

kérdésekben

(pl.

különösen

azokban

úthálózat-fejlesztés,

a

Veszprém

lakosait

is

infrastruktúra-fejlesztés,

érintő

nagyobb

volumenű beruházások), ahol jelentősebb közpénzek felhasználása történik. A
mai negatív politikai hangulat miatt egyre több vállalkozó kerül még jogszerűen
lefolytatott közbeszerzési eljárás végén is a „vádlottak padjára”, hogy miért pont
ő került kiválasztásra, a cég biztos az önkormányzat „visszaforgató cége”, stb.
Ezek

a

kommunikációval

nehezen

kezelhető

területek

csak

a

nyílt,

a

problémának minden felületét bemutató tájékoztatással oldhatóak meg. A
vállalkozói fórumok polgármesterrel és jegyzővel támogatott közös szereplései
biztosíthatják az indulattól mentes, a lakossági szegmens számára korrekt
tájékoztatást, mint ahogy az az Üvegzseb törvényben meghatározásra került. A
politikának fel kell ismernie ennek a kényszerű intézkedésnek a szükségességét
és külön kell kezelnie a lakossági fórumok rendszerétől. Mindez nem azt jelenti,
hogy le kell értékelni a lakossági fórumok súlyát és szerepét, bár az elmúlt 20 év
sajnos alapvetően az érdektelenség irányából közelíti meg ennek a demokratikus
tájékoztatási formának a működtetését. Ennél sokkal fontosabbnak tartják
tanácsadóink a vállalkozói kapcsolattartás legalább médiákon keresztül történő
megjelenítését. Ebben a média mixben a helyi tv mellett megjelenhet a helyi
sajtó.

Semmiképp

nem

javasoljuk

a

célzott

DM

akciókat.

A

vállalkozói

kapcsolattartás tekintetében a szakma nem fogadja el a célzott tájékoztatást,
mert annak „szaga” van. Csak azok a fórumok eredményesek, ahol a párbeszéd,
a kérdezés lehetősége meg van adva. Veszprém város politikai és szakmai
irányítása

megfelelően

és

mértékadóan

kezeli

ennek

a

problémának

a

megoldását, de a fenti gondolatok szakmai munkába történő beillesztését a
Controll Holding Zrt. közigazgatási tanácsadói javsolják.
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5.2.

A lakossági és vállalkozói kapcsolattartás

Évente kétszer közmeghallgatást tart a képviselő-testület, ahol az elhangzott
kérdéseket, javaslatokat, felvetéseket a jelenlévő érdekeltek (képviselők és
hivatali vezetők) a helyszínen, illetve később, az írásos dokumentumok alapján
megválaszolják.

A

közmeghallgatás

dokumentumai

visszakereshetőek

és

archiváltak.
A

közmeghallgatás,

mint

kommunikációs

forma,

működés-hatékonyság

szempontjából nem nevezhető problémamentesnek. Az elmúlt 20 év üressé tette
ennek a párbeszédnek a kereteit, így az első évtized látogatói, akik még
pogácsáért, szendvicsért el-eljöttek a rendezvényekre, ma már inkább otthon
marad.

Úgy

tartalmilag

gondoljuk,

Veszprém

bővíthető lenne

esetében

a

egy hozzárendelt,

közmeghallgatási

speciális

funkció

és nagyon gyors

ügyintézési forma bevezetésével. Hirdethető és reklámozható lenne, hogy a
közmeghallgatáson

feltárt

és

bejelentett

kérdésekre,

városüzemeltetési

problémákra, városi hírekre és tényekre 24 órán belül reagál az önkormányzat
polgármesteri hivatalán keresztül.
Tapasztalatunk,
elintézheted”,

hogy
ez

az

ahogy
elv

annak

híre

visszahozza

megy,
a

„menj

oda

lakosságot,

és

gyorsan

partnereket

a

közmeghallgatások intézményének igénybe vételére.
Természetes az idegenkedés a hivatal és önkormányzat vezetése irányából
egyaránt akkor, ha a közmeghallgatás egyszerű panaszáradattá alakul, s ezáltal
parttalan

és

meddő,

problémamegoldásra

alkalmatlan

témák

kerülnek

a

felszínre. Véleményünk és tapasztalatunk, hogy lehet új életet lehelni a
közmeghallgatásba,

ha

hozzárendelünk

egy

másságot:

pl.

az

ügyintézés

gyorsaságán keresztül.
5.3.

Lakossági tájékoztatás és figyelemfelhívás

A tájékoztatás és figyelemfelhívás a hivatal épületében elhelyezett hirdetőtáblán,
a

városközponti

és

városrészi

hirdetési

felületeken,

a

honlapon

(pl.

Ügyfélszolgálati Karta), újságban, illetve a helyi tv lehetőségeit kihasználva kerül
megszervezésre.
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Az elmúlt években tévesen nyugtatta meg magát a hivatalvezetés az internet
felület

bővítésén

keresztül

a

lakossági

tájékoztatás

kiszélesítésével

kapcsolatosan. Bár Veszprém lakossági összetétele dominánsan az iskolázottabb,
műveltebb körből kerül ki, még így is feladat és kihívás a tájékoztatás
rendszerének bővítése. Ez megtörténhet a személyes találkozások számának
bővítésével, ld. Pl. „a hivatal házhoz megy” akció, vagy nyomtatott, elektronikus
médián

keresztül

történő

célzott,

feladatra

koncentráló

üzenettartalmak

megfogalmazásával.
A lakossági tájékoztatás több esetben azért szürkül el, mert a tartalmak
megfogalmazása sablonokra épülő, így egy idő után a lakosok sem újszerűségén
keresztül, sem tartalmán keresztül nem nyerhetőek meg. Javasoljuk, hogy
megfelelő arculati kódex kialakításával a tájékoztatás dokumentumait önálló
színvilággal,

arculati

elemekkel

dolgozzák

fel.

Ehhez

a

ponthoz

kell

hozzárendelnünk azokat a tartalmi elemeket is; melyeket javaslunk megfontolás
tárgyává tenni. Ez nem más, mint Veszprém értékrendje.
A városok értékrendje mindig arra épül, ami az első „aha” élmény alapján
beazonosítható. Tanácsadóink, megvizsgálva Veszprém kulturális, földrajzi és
lakossági sajátosságait, a következő értékrend – javaslatot fogalmazzák meg:

Veszprém = harmonikus természeti és épített környezet.
Veszprém = modern, konzervatív egyházi központ.
Veszprém = A fesztiválváros.
Veszprém = Diákság, pezsgő élet, élhető polgári környezet.
Ezek az azonosan egyenlő fogalmi körök természetesen tovább bővíthetőek, de
mint kiindulási alap, arra kell, hogy szolgáljanak, hogy a város kommunikációját,
PR munkáját és nemzetközi kapcsolatait illesszék a lakossági tájékoztatás és
figyelemfelhívás rendszerébe, hiszen nemcsak a külföldi vendég turisztikai
kielégítése, hanem a várost érő polgárság napi elégedettségének kivívása is

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

14
fontos feladat. A lakossági tájékoztatás ezen új értékrendekhez illesztett
megfogalmazása Veszprém új image-ának kialakítását is eredményezheti.
Úgy gondoljuk, hogy mindaz, ami az ÁROP programon belül a lakossággal,
partnerekkel, ügyfelekkel kapcsolatos, közös szakmai felületen integrálódhatna
az új image-ba, megteremtve az esetleg kialakítandó új Arculati Kódex elemein
keresztül az új kommunikációnak és tájékoztatási kultúrának az alapjait. Ez
minden évben fontos lehet, de 2010-ben, a választások évében pedig szinte
kötelező politikai és szakmai feladat.
5.4.

Lakossági és vállalkozói fórumok rendszerén belül a prioritások

kijelölése
Veszprém társadalmi és közéletében a fentiek alapján is igazolható módon fontos
szerepet tölt be a polgármester által irányított lakossági és vállalkozói fórumok
megtartása. Prioritásnak kell tekinteni az évenkénti egy lakossági fórum
megtartását, valamint a vállalkozókkal az évenkénti legalább egy találkozás és
tájékozódási lehetőséget biztosító fórum megszervezését.
Sajnálatos tény, mely rányomja a hazai közéletre a bélyegét, hogy az
önkormányzat által meghirdetett lakossági fórumokon nagyon kevesen vesznek
részt. Ezt a problémát fel lehet oldani, hogy ha olyan korszerűbb módszereket
alkalmazunk, mint az SMS-fal, vagy az önkormányzat honlapján történő adat- és
információközlés, mellyel előkészíthetjük a személyes találkozások megtartását.
Több önkormányzatnál sikeresen vezették be a Controll Zrt. tanácsadói „a hivatal
házhoz megy” programsorozatot, mely direkt lakossági kapcsolati lehetőséget
biztosít az önkormányzat vezetése számára. Ezen a fórumon lehetőség nyílik
arra, hogy a lakosságot életközelben, a problémák megjelenésének helyszínén,
konkrét

ügyintézési

biztosíthatja,

hogy

tevékenységgel
azok

a

segítsük.

képzeletbeli

falak

Ez

a

rendezvénysorozat

leomoljanak,

melyeket

az

állampolgárok sokszor minden tapasztalat nélkül húznak fel az önkormányzat
köré. Pozitív tapasztalatként megállapítottuk a 2009. januárjától több mint 40
önkormányzatnál bevezetett programsorozat alapján, hogy a polgármester és
jegyző, az őket kísérő hivatali munkatársak, valamint egy nem tolakodó média
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jelenléte nemhogy elzárja a lakosok véleményét, hanem inkább kinyitja, ezáltal
megnyílnak az őket otthonukban felkereső politikai és szakmai vezetők előtt.
Veszprém zárt, családias városi jellege természetesen minden olyan távolról jött
ötlet felülvizsgálatát igényli, amely a jelenlegi gyakorlattól jelentős mértékben
eltér. Úgy gondoljuk, hogy a lakossági és vállalkozói kör közvetlen megkeresése
az évenkénti legalább egy alkalommal, vagy a konkrét ügyintézés házhoz vitelén
keresztül eredményesen fejleszthető. Javasoljuk ezt a típusú paradigma-váltást,
hiszen csak meghökkentő és teljesen újszerű módon lehet a fásultságból
kibillenteni a város lakosságát és társadalmi közéletét. Erre a személyi feltételek
adottak, hiszen a polgármester újító és innovatív szándékkal vezeti és irányítja
az önkormányzatot.
5.5.

A polgármesteri és jegyzői tájékoztatási fórumok rendszere, azok

hatékonysága
Az előző gondolatokon keresztül vezet a megoldás ennek a szakmai kérdésnek a
megválaszolásához. Az évenkénti egyszeri minimális követelményt teljesíteni kell
a politikai és szakmai vezetésnek. Szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy ez
az út rengeteg kudarccal és érdektelenséggel van kikövezve. Elhanyagolni,
elhagyni azonban nem lehet, hiszen a polgármesteri tájékoztatások, fogadó
napok, a jegyző által szervezett lakossági fórumok mind eszközként vannak a
helyes, társadalmilag nyitott és érzékeny önkormányzat kezében.
Megvizsgáltuk a jelenlegi gyakorlatot, mely a következő: a polgármester, jegyző
és az aljegyző fogadó órái havonta egyszer kerülnek megrendezésre. Veszprém
szakmai és politikai vezetése azonban biztosítja, hogy az állampolgárok,
ügyfelek, érdekelt felek előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján bármely
időpontban fogadják az információt kérő, ügyintézést igénylő bejelentéseket. Ez
a „nyitott ház” elv az Ügyfélszolgálati Kartában is dokumentáltan megjelenik. A
polgármesteri

és

jegyzői

tájékoztatási

fórumok

rendszerének

ritmusán,

gyakorlatán tanácsadóink – megismerve a város szakmai és politikai hangulatát
– változtatást nem javasolnak. Mivel a polgármester és a jegyző deklaráltan,
előzetes bejelentést követően bármikor fogadja az ügyfeleket, partnereket,
érdekelt

feleket,

szigorúbb

és

deklarált

ügyfélfogadást

nem

szükséges
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nyilvánosságra hozni. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, különösen a jegyző és
aljegyző fogadó napjait tekintve, hogy a „bármikor fogadjuk” elv egy bizonyos
határ után kezelhetetlenné válhat. Egyeztetve a két érintettel, megállapítottuk,
hogy

jelenleg

az

bekövetkezésétől,

igények
így

az

száma

alapján

ügyfélszolgálati

nem
kartán

kell

félni

keresztül,

a

probléma

valamint

a

Szervezetfejlesztési Kézikönyvben rögzítettek alapján nem kell változtatni a
szabályozáson.
Ha

a

rendszert

változtatásra

nem

javasoljuk,

néhány

gondolat

annak

hatékonyságáról.
Szakértőink megvizsgálták a polgármesteri – jegyzői – aljegyzői fórumok
dokumentumai alapján az ügyintézésre vonatkozó hatékonysági mutatókat. Itt
két mutató tárgyiasulhat.
Az első mutató: milyen hamar fogadták a bejelentkezéshez képest az ügyfelet?
Megállapítottuk, hogy az elmúlt évek gyakorlata alapján a bejelentkező ügyfél a
soron következő fogadó napra sorszámot, bejelentkezési lehetőséget kapott. Így
ezen a mutatón javítani nem szükséges.
A következő mutató a bejelentések, ügyek, témák száma és az arra adott
ügyintézési folyamat határidejének tartása. Megállapítottuk, hogy a fogadó
órákon általában 3 – 10 ügyfél és partneri megjelenés, bejelentés rögzíthető,
melyekre vonatkozó önkormányzati és hivatali válaszadási folyamat a Ket.
előírásai alapján minden esetben teljesült. Hátralékos ügyet a fogadó napokon
rögzített eseményekre vonatkozóan nem találtunk.
Megállapítottuk, hogy a tájékoztatási fórumok hatékonysága megfelelő. A
dokumentált ügyintézési folyamatokban az ÁROP pályázat szövegkörnyezetében
kicsit megtévesztően jobbító intézkedések meghozatala szerepel. Felhívjuk az
önkormányzat és a VÁTI figyelmét arra vonatkozóan, a szóhasználat ebben az
esetben helytelen, tévútra vezető.
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A polgármesteri és jegyzői tájékoztatási fórumokon a rögzítendő ügyfél és
együttműködő partneri bejelentések, észrevételek output-ja nem a hivatal
működését javító jobbító intézkedésben tárgyiasul, hanem a bejelentő félnek,
partnernek a problémájára, észrevételére adandó, közigazgatási eljárásban
rögzített folyamatban. Erre vonatkozóan rögzítettük, Veszprém polgármesteri
hivatala a Ket. határidőre vonatkozó előírásainak megfelelően a polgármesteri és
jegyzői tájékoztatási fórumon felvetődött kérdésekre vonatkozóan minden
esetben választ adott az ügyfeleknek, partnereknek.
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6. Civilek szerepe a kommunikációban

Az együttműködésnek előfeltétele a partneri viszony az önkormányzatok és
nonprofit szervezetek között. Az önkormányzatok csak hiteles és a helyi
közösségben

legitimitást

élvező

szervezettel

kötnek

szerződést,

vagyis

a

megfelelő vagyoni háttér, a működéshez szükséges források és a képzett
szakemberek elengedhetetlenek. Az önkormányzat, mint a közszolgáltatásokért
felelős szervezet, amely a források felett is rendelkezik, nyilván sajátos érdekei
alapján keresi a partnereket a feladatmegosztáshoz. Ezek a piaci szervezetek
mellett nonprofit szervezetek is lehetnek.
A szolgáltatásra specializálódott szervezetek így a piaci szervezetekkel állnak
versenyben, s azokkal a szervezeti és gazdasági előnyökkel kell rendelkezniük,
amely versenyképessé teszik őket. Tehát a minőséget kell garantálni, a
hatékony

gazdálkodást

kell

felmutatni,

és

a

szerződéses

viszony

létrejöttének az átláthatóság is fontos feltétele.
Az önkormányzat számára az első számú prioritás, hogy a költségeket
csökkentse, a források felhasználását, a szakmai minőséget ellenőrzése alatt
tudja tartani.
Az

együttműködés

bármely

formája

erősíti

az

önkormányzat

társadalmi

presztízsét. Növekszik az esélye annak, hogy az önkormányzat a lakosság által
jobban elfogadható, vagy jobbik esetben a lakosság akaratával megegyező
döntéseket hoz. Az együttműködés önmagában véve is egyfajta tanulási
folyamat

mindkét

fél

részéről,

aminek

során

az

önkormányzat

nagyobb

betekintést kap a helyi társadalom tényleges gondjaiba, megismeri véleményét,
közérzetét.
A civil szervezetek sok esetben az önfenntartáshoz szükséges gazdasági
stabilitást várják a szerződéses viszony kialakításától, amely nemcsak állandó
bevételi forrást jelent, hanem a szervezet hosszú távú fenntartását is képes
biztosítani, egzisztenciális biztonságot nyújtani a szervezetben dolgozóknak.
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Ugyanis a szervezetek döntő többségénél még mai is komoly gond, hogyan
tudják a minimális működési költségeket és a folyamatos foglalkoztatáshoz
szükséges bérköltséget előteremteni. A pályázati forma ma már erre nem
alkalmas, kiépült szervezetek esetében pedig lehetetlen a napról-napra élés
stratégiáját követni.
Az önkormányzatok az elkövetkezendő időszakban várhatóan keresni fogják
azokat a partnereket, akiknek feladataikat átadhatják, akikkel megoszthatják
súlyos anyagi terheiket. Erre a partnerségre a fennmaradásért, a legalitás és a
társadalmi

elismerés

megszerzéséért

küzdő

civil

szektor

az

egyetlen

„jelentkező”.
A civil szervezetek által ellátott feladatok esetében általában kedvezőbbek a
forráslehetőségek.

Rendelkezésre

állnak

központi

és

egyéb

pályázati

lehetőségek, vállalkozási bevételek, adományok. Alacsonyabb az adminisztrációs
költsége a szervezetnek, kis apparátussal képesek a feladatot ellátni, rugalmas a
gazdálkodás és maga a foglalkoztatás is.
Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködésnek számtalan
formája létezik ma már. A lényeg ebből a kapcsolati rendszerből, hogy milyen
„nyereségre” lehet szert tenni mindkét oldalon. Az a legfontosabb természetesen,
hogy az együttműködés nyomán a lakosságé legyen a legnagyobb „nyereség”.
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7. Alkalmazott média stratégia szempontjai, különös tekintettel az
elektronikus és írott sajtó alkalmazására

6.1. Az önkormányzati kommunikációs stratégia alapja
A magas fokú társadalmi nyilvánosság megteremtése, a közérdekű információk
önkormányzat által történő, mindenki számára hozzáférhető közzététele.
A változás irányai, amelyeket szakmai szempontból is megfogalmazhattunk, a
következők:
-

Munkahelyteremtés

(szolgáltatás,

logisztika,

gazdaságfejlesztő

szervezet, stb.), ami a város alvó jellegének csökkentése, esetleges
későbbi teljes megszüntetése miatt fontos.
-

Ipari Park további fejlesztése, vállalkozások szélesebb körű Veszprémre
csábításának érdekében.

-

A város átmenő forgalma miatt fontos a „belvárosiasítás”: azoknak a
közösségi tereknek a kialakítása, ahol a város lakói pihenhetnek és esetleg
táblákon keresztül információkhoz juthatnak.

-

Tisztaság, rendezettség megteremtése és fenntartása. A város
rendezett jelenlegi működésének erőssége a közterületek tisztasága,
melynek fenntartása fokozott közterületi felügyeletet igényel.

-

Tömegeket megmozgató, országos hírű rendezvények szervezése. A
közvélemény által elsősorban ismert turisztikai értékek (pl. Veszprémfest)
mellett a jelenlegi rendezvények és a megyeszékhely közelsége hosszú
távon biztosítják a város számára a látogatókat. Ezt segíti a konferenciaturizmusra, golfra szakosodott szállodák eredményes működése, valamint
az elkészített értékleltár és a turizmus-fejlesztési koncepció.

A fent említett irányvonalak természetesen csak kiindulópontjai, alapötletei a
média stratégia fő pilléreinek, mégis érdemes már itt megemlíteni őket, hiszen
valamennyi tényezőnek lehetnek kommunikációs és média vetületei.
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Rendszeressé, teljes körűvé és interaktívvá kell tenni a város és a városiak
számára fontosnak és szükségesnek ítélt információk térségi áramlását. Mivel
sok helyen, sokszor és igen sokféle tartalommal keletkeznek közérdekű
információk Veszprémen és térségében, komolyan kell venni a személyi
kapacitás megteremtésének kérdését.

6.2. Média-elképzelések
-

A Szokásos médiumok elsősorban a rendszeres kommunikációban
játszhatnak fontos szerepet. Szerepük a rendszeres tájékoztatásban
azért

fontos,

mert

bevezetett,

a

lakosság

által

rendszeresen

nézett/olvasott médiumokról van szó, melyeket az önkormányzat eddig
is eszközként használt tevékenységének propagálásához. Mivel az
olvasók, nézők vélhetően már megszokták, és számítanak is ezekre a
megjelenésekre,

ezeket

együttműködések

az

eszközöket

esetleges

médiaeszközökön

fenn

átalakításáról,

keresztül

kell
a

történő

tartani.
város

Az
ezen

megjelenésének

továbbfejlesztéséről az egyes elemekre kidolgozott marketing tervnek
kell szólnia.
Az együttműködésre javasolt médiumok a következők:
o

helyi sajtó (a Városi Televízió, ezen belül a Képújság, továbbá a
jelenleg szünetelő Veszprém és Vidéke havilap): rendszeres
megjelenésekhez,

közös

kistérségi

anyagok

köztudatba

építéséhez egyaránt
o

megyei és régiós sajtóorgánumok,

o

országos

sajtó

-

nyitás

feléjük

egy-egy

kiemelt

esemény

kapcsán.

-

New médiumok, INTERAKTIVITÁS: Az új médiumok a lakosság
aktivizálásában, mozgósításában játszanak fontos szerepet. Ezek a
médiumok részben napi kommunikációs eszközök, amelyeket szinte
mindenki „észrevétlenül” használatba vesz, részben pedig roppant
hatékony kellékek a fiatalok „beindításához”. Lényegük abban rejlik,
hogy rajtuk keresztül bárki - akár név nélkül is- bármikor elmondhatja
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a

véleményét,

kérdezhet,

választ

is

kaphat,

mialatt

mindvégig

mindenki számára láthatóan, olvashatóan, esetleg hallhatóan zajlik a
kommunikáció.
Az „SMS – Internet fal” megvalósításához a következő „eszközök”
alkalmazása kapcsolódik automatikusan:
•

központi tartalom-moderátor (aki csak az etikailag problémás
üzeneteket szűri meg)

•

élő, azonnali Internet kapcsolódási lehetőség (elsősorban a
lakosság, de a szervezet számára is)

•

SMS lakossági kontaktus, amely azonnali megjelenést tesz
lehetővé

•

kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal. Az itt keletkező panaszok
gyakorlatilag minden korlátozás nélkül és őszintén kerülnek
folyamatosan közlésre

•

interaktív kapcsolat a helyi írott és elektronikus médiumok
szerkesztőségeivel

•

közérdekű

információk

folyamatos

közlése

(hírek,

időjárás,

közlekedés, lakossági fórumok, programajánlók, stb.)
•

civil információk közlése

•

egyházi közlemények

•

egyéb kulturális információk

Az „interaktív fal” működésének lényege, hogy az aktív és érdeklődő
kisebbség

véleménye

motivátora

lesz

a

passzív,

szemlélődő

többségnek.
A lakosság a szelíd „provokáció” hatására egyre inkább fontosnak érzi
majd, hogy elmondja véleményét, panaszát, ötleteit. (A későbbiek
során akár konkrét témákban, élő vitafórumként is működtethető.)
Az ügyfelek, a lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében az
alábbiakban

vizsgáljuk

meg

az

„SMS

fal”

létrehozásának

alkalmazásának koncepcióját.
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Az alábbi konstrukció kétféle megoldást tartalmaz. Egyrészt azt a
lehetőséget kínálja, hogy a lakosok egy normál díjas SMS-t küldjenek
az SMS felületre regisztrációként és az önkormányzatok saját pénzügyi
forrásaik

felhasználásával

nyújtsanak

rendszeres

időközönként

közhasznú információkat a polgárok részére, „info SMS” formájában.
Másrészt az a lehetőség is kínálkozik, hogy az érdeklődő lakosok egy
emeltdíjas SMS küldésével regisztráljanak a rendszerben és ennek
fejében meghatározott számú SMS-t kapjanak.
Normál díjas SMS szolgáltatás bemutatása
A normál díjas SMS szolgáltatásának segítségével a T-Mobile, a Telenor
és a Vodafone minden előfizetője automatikusan érheti el az SMS
szolgáltatást.
Előnyei:
•

on-line kapcsolat

•

könnyű, ügyfélbarát kezelés

•

pontos felhasználó szegmentáció

A szolgáltatás működési feltételei:
Az együttműködés célja, hogy az önkormányzatok a lakosság részére
időről-időre,

fontos,

közérdekű

információkat

nyújthassanak,

az

önkiszolgáló ISMS felület segítségével. Az érvényes SIM kártyával
rendelkező

polgárok

regisztrációja

a

mobil

rádiótelefonhálózat

igénybevételével, rövid szöveges üzenetek (SMS) formájában egy
kiajánlott webes felületre érkezik. A polgár azonosítására a mobilszám
szolgál. A megrendelő a felületen megjelenő személyes adatokat, így a
regisztráló telefonszámát is az adatvédelmi előírások betartásával
köteles kezelni.
A web felületre felhasználói név és jelszó segítségével lehet belépni. A
felületet a felhasználó önkiszolgáló módon tudja alkalmazni.
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Lehetőséget kínálunk a felület kipróbálására: küldhető rá SMS, lehet
belőle törölni, le lehet tölteni Excel formátumban.
Internetes SMS felület: A teszt felület egy normál díjas teszt SMS
számon próbálható ki, tetszőleges tartalmú SMS elküldésével. A
beérkezett üzenetek Excel formátumban letölthetők és rendezhetők.
A felület url-je: https://mtsms.hu/isms/Pages/Login.aspx
Felhasználó név: teszt
Jelszó: 123456Asd
Hívószám: 0630 3030 147
Emeltdíjas SMS Internetes SMS felület szolgáltatás bemutatása
Az emeltdíjas SMS felület webes alapú rendszer, melynek használata
során hagyományos böngésző felületen keresztül küldhet üzeneteket a
regisztrált felhasználóknak.
A regisztráció a kommunikált emeltdíjas számra küldött SMS-el
történik. Az EDSMS ellenében meghatározott időtartam alatt előre
rögzített mennyiségű info SMS kiküldésére kerülhet sor. A regisztráló
mobilszámot

a

rendszer

rögzíti

és

automatikusan

beállítja

az

időtartamot, valamint a kiküldhető SMS-ek db számát. Az aktuális
információt (max. 160 karakter hosszúságú szöveget) és a kiküldés
időpontját a felhasználó (önkormányzat) állítja be a felületen. Az SMS
az időzítés szerint valamennyi regisztrált részére automatikusan
kiküldésre kerül.
Pl. a tarifa 480 Ft+ÁFA (br. 500 Ft), ezért a regisztráló félnek 30-60
napon belül az önkormányzat 20 db info SMS-t küldhet ki.
Az ismételt regisztráció további időszakra, egy újabb ED SMS
elküldésével történik. A böngészőbe a megfelelő URL cím, név és
jelszó beírása után lehet bejelentkezni. A bejelentkezés ablak, a
következőképpen néz ki:
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Információk:

Az Információk menüben a webes felülettel kapcsolatos információk
tekinthetők meg.

Segítség:

A segítség menüben található egy rövid leírás a rendszerről. Ez csak a
legfontosabb információkat tartalmazza.
Ügyfelek:
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A Tömeges kiküldés segítségével a felhasználók egy csoportjának lehet
üzeneteket küldeni.
A bal oldalon, a címzett panelben található:
-

Feladó: Regisztráció hívószáma

-

Aktív regisztrált ügyfelek: Automatikusan frissül_ lista az aktív
regisztráltakról.
A jobb oldalon szerkeszthető maga az SMS. Az Érvényes mezőbe
beírhatjuk a kiküldés időpontját,
amennyiben egy későbbi időpontban szeretnénk kiküldeni. Üresen
hagyva a mezőt az üzenetek
azonnal kiküldésre kerülnek.
A Függőben lévő kiküldések linkkel megtekinthetőek a kiküldésre váró,
függőben lévő kiküldések. Itt
letörölhetőek az SMS-ek a törlés ikonnal, vagy akár az összes is
törölhető a Teljes lista törlése linkkel.
A Típus menüpontnál ki lehet választani az SMS típusát:

-

Egyszerű szöveges üzenet
Ebben az esetben az SMS szövegét kell megadni.

-

WAP Push (URL)
Be kell írni az URL-hez tartozó szöveget, és magát az URL-t.
Preview: Előnézeti kép a kiküldendő SMS-ekről.
Az üzenet elküldését a Küldés gombra kattintva kezdeményezhetjük.
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Riportok:
A riportok menüpontban kimutatásokat kaphatunk a rendszerben
történt eseményekről, szolgáltatásokról.
Összesített kimutatás:

Riportok menüpont összesített kimutatás alpontja alatt érhető el.
Összegzi a küldött és fogadott üzeneteket. A lista szűrhető időszakra,
hívószámra.
-

Szolg. telefonszám: a szolgáltatáshoz tartozó telefonszámok közül
lehet választani.

-

Bontás: Havi, heti, napi, órás bontásban kérhetjük le az adatokat

-

Lekérdezés kezdete: a lekérdezendő időszak kezdete

-

Lekérdezés vége: a lekérdezendő időszak vége
MO forgalom:
A fogadott illetve a küldött üzenetek listázhatók ki. A lista szűrhető
időszakra, hívószámra és szolgáltatásra.
Beérkező üzenetek(fogadott):

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

28
Kiküldött üzenetek(Küldött):

Az Adatok exportálása linkre kattintva a lista exportálható.
Regisztráció

A

Regisztrációk

riportnál

megtekinthető,

hogy

melyik

ügyfelek

regisztráltak a szolgáltatásra. Lehetőség van a lista szűrésére időszak,
szolgáltatás hívószám és ügyfél telefonszám alapján.
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Személyes beállítás:

Felhasználói
szeretnénk

beállításnál
megkapni

az

kiválaszthatjuk,
export

hogy

fájlunkat.

milyen

Jelszó

formában

változtatásnál

megfelelő feltételek megadásával megváltoztathatjuk jelszavunkat.
Kilépés:
Az illetéktelen hozzáférések megakadályozásának érdekében a munka
végeztével célszerű a kilépés gombra kattintani, majd a böngésző
ablakát bezárni.
Ezt a falat javasoljuk a lakosság és az önkormányzat információs
központjaként, hídjaként létrehozni.
Egyéb eszközök, megoldások, amelyek részben önállóan, részben pedig
más eszközökkel kombináltan működtethetők:

-

Ügyfélszolgálat, személyes lakossági szolgálat

-

Internetes önkormányzati és lakossági fórumok

-

Gyakori konkrét lakossági fórumok, amelyek előzetesen az
interaktív falon is megjelennek

-

Direkt e-Mail
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6.3. Esemény marketing. Témák és megoldások
(Konkrét kommunikációs megoldások a stratégia alapján.)
6.3.1.

•

A helyi kommunikáció interaktív fejlesztése

Mit tehetünk Veszprémért?
Kreatív ötletbörze meghirdetése minden Veszprémi számára. (Lásd:
Ne azt nézd, mit tehet a város érted, hanem, hogy Te mit tehetsz a
városodért). Nem csak a legjobb, de a legmegvalósíthatóbb ötletek
díjazása

is

folyamatosan
•

fontos.

Az

ötletek

megjelennének

a

és

szerzőik

kommunikációs

természetesen
felületeken.

Mi már tettünk Veszprémért!
Minden egyes Veszprém hírnevének fejlődésével, fejlesztésével
kapcsolatos esemény (legyen az magán- vagy köz-kezdeményezés)
bekerülne egy „virtuális dicsőségkönyv”be.
Ez alapján jól nyomon lehetne követni, miképp újul meg a város
napról napra. A kommunikációs felületeken figyelemmel kísérhetővé
lehet tenni az eredményeket, véleményeket.

•

Web-kamera - találkahely
A város egy közkedvelt pontján felállított web-kamera útján nyomon
lehetne követni a város pillanatait. Ez találka- és üzenőhelyként
egyaránt funkcionálna. Jelentősen növelné az „egyidejűség” és a
„benne élés” élményét, még azok számára is, akiknek otthon nincs
Internet elérhetőségük. A találkahely működhetne önállóan is, de
természetesen rendszeres fóruma is lehetne az interaktív falnak.
Az önállóság mellett elsősorban a fiatalok részvétele miatt lenne
fontos a beruházásról dönteni, hiszen ezt az eszközt elsősorban ők
favorizálnák.

6.3.2.

•

Külső kommunikáció. Image növelés

Civilek Veszprémért
Minden Veszprémről elszármazott, vagy egykoron vele kapcsolatba
került híresség felkutatása, bevonása a város népszerűsítésébe. Az
ilyen

személyekkel

történő

találkozások

lehetőségének
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megteremtése (sajtó nyilvánosság miatt ugyanúgy) fontos lenne,
klub-szerűen, akár lobby-tevékenység céljára is. Természetesen a
jelenleg

Veszprémen

élők

aktív

részvételével

ezeken

az

eseményeken.

6.3.3.

•

Események és kommunikáció

Állandó (és/vagy hagyományteremtő) kulturális- sport- vagy más
események Veszprémhez kötése.

•

Heti

rendezvény-sorozatok

megszervezése,

a

régió

más

településeivel közösen.
•

6.4.

Minden korosztályt megmozgató rendezvények.

Az alkalmazott média stratégia elektronikus és írott sajtó elemei

A fentiekben részletesen kifejtett ötletcsomag „étlapszerűen” mutatja be azokat
a tevékenységeket, melyek alkalmazhatóságára vonatkozóan realitást rögzítettek
tanácsadóink. A pályázati anyagban megfogalmazott elektronikus és írott sajtó
jelenléte és alkalmazása egy média-mix programban kaphat szerepet. Az
elektronikus felületek – legyen az az sms-fal vagy a honlap – mind azt a célt
szolgálják, hogy korosztályban inkább a fiatalabb generációt megszólítva egy
folyamatos tájékoztatási tevékenység legyen biztosítható. Szembe kell nézni
azonban azzal a ténnyel, hogy az írott sajtó szerepe a város életében nem
elhanyagolható,
sajtóorgánumban

tehát

a

megjelenő

Kommunikációs
hírek

Stratégiában,

tekintetében

az

nyomtatott

önkormányzatnak

megfelelően szerkesztett, sajtó alá rendezett anyagokkal kell rendelkeznie.
Szeretnénk fejlesztési javaslatként az önkormányzat figyelmét felhívni arra, hogy
ez az esetek döntő többségében nem elegendő, hiszen a hivatal nem rendelkezik
újságírói vénával, tehát meg kell találni azt a legalkalmasabb személyt, aki képes
a város közéletéből, gazdasági életéből a lakosság számára is emészthető
hírcsokrokat összeállítani.
Az IT megoldások az írott sajtóval szemben megfogalmazott követelményekkel
sok esetben ellentétes szakmai igényeket kell, hogy kielégítsenek. Interneten,
sms-ben az információknak rövidnek, „ütősnek” kell lenni, nincs mód a kifejtésre.
Az írott sajtó megengedi az értékelést, az értekezést, a párbeszédet, a
A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
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visszacsatolás

lehetőségét.

szükségességét

értő,

a

Ezért

média

jeleztük

a

média-mix

kommunikációban

jártas

összeállításának
szakértő

kolléga

bevonásán keresztül.
6.5.

A kommunikációs stratégia szélesebb körű megismertetése

A kommunikációs stratégia megismertetése részben az önkormányzat, részben
pedig a civil szervezetek feladata. Az önkormányzatnak a megvalósításban
természetes partnere a helyi írott és elektronikus sajtó, valamint a tv, de építeni
lehet, sőt kell is az önkormányzat egyéb, közterületi hirdetési lehetőségeire is. Ez
nem jelenti azt, hogy a kommunikációs stratégia minden eleme, minden üzenet
értékű szava megjelenik, ám azt mindenképpen biztosítani kell az eszközökön
keresztül, hogy az alapvető elemeket a lakosság, a fontosabb együttműködő
szervezetek, civil szervezetek megismerhessék.
Ebben a kommunikációs stratégiában kitörési pont lehet a több városban már
bevezetett és eredményesen működő sms-, internet-fal. Fontos azonban
megjegyeznünk, hogy a stratégia megalkotása alapvetően és kizárólag
szakmai feladat, azaz folyamatos szakmai koordinációt igényel. Rögzíteni kell
azt a tényt is, hogy a stratégia megalkotásakor nem lehet a tervezés és
megvalósítás kérdésében erős lakossági kapcsolatot keresni. Nem a lakosság
feladata

meghatározni

ezeket

az

elemeket,

de

véleményformáló,

véleményező szerepkörben természetesen meg kell őket kérdezni.
A kommunikációs stratégia hatásai a város működtetésében részt vevő
szervezetekre, szakmai területekre
A város kommunikációs stratégiája más szakterületek tevékenységeit is
érinteni

fogja,

hiszen

anyagi,

városüzemeltetési,

rendezvényszervezési,

munkaerőpiaci, rendezési tervhez kötődő beruházási vonzatai vannak. Ezeket
a kapcsolódási pontokat és az ezekből eredeztethető együttműködések
formáit a kommunikációs stratégiának célszerű feldolgoznia. Egy példán
bemutatva,

ha

a

kommunikációs

stratégia

arra

épít,

hogy

gyorsan

szóróanyagokat kell szétosztani a lakosság meghatározó részének, akkor meg
kell keresni azt az egyszerű és az önkormányzat által finanszírozható módot,
ami ezt megvalósítja. Ilyenek lehetnek például az iskolaszövetkezetek vagy
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civil szervezetek, akik vagy ingyenesen, vagy kalkulált díjtétel alapján részt
vesznek

ennek

próbálkoztak

az

a

folyamatnak
ilyen

jellegű

a

végrehajtásában.

folyamatok

Több

végrehajtásánál

városban
közcélú

foglalkoztatás-bővítésben, ezek a próbálkozások is sikeresek voltak. Ez a
példa arra mutat rá, hogy egy város foglalkoztatási politikájában sok esetben
a kommunikációs stratégiának is hatásai fellelhetőek.
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7.

Follow up, a kommunikáció kontrollja

Igen fontos, hogy minden esemény előtt rendszeres, pontos és célzott információ
jelenjen meg a kiválasztott csatornákon. Ezt még akkor is meg kell tenni, ha egy
nem szervezett, hanem csupán „bekövetkezett” eseményről van szó. Fontos
ugyanakkor – elsősorban az előre nem látható események kapcsán– az utólagos
tájékoztatás is.
Rendszeres médiafigyelést kell végezni annak érdekében, hogy a Veszprémről
tudatosan kialakítani kívánt kép és a kommunikációs tevékenység tükrében
kialakult, visszacsatolt kép (imázs) viszonya hogyan alakul. Minden egyes belső,
vagy külső deformációt regisztrálni kell, és a további kommunikáció során
törekedni kell arra, hogy az esetleges imázs torzulásokat helyreállítsuk. Statikus
médiafigyelés jelenleg is zajlik a polgármesteri hivatalban, ez azonban bővítendő
az értékelési és visszajelzési fázissal.
Folyamatosan vizsgálni kell ugyanakkor a lakosság reakciót is. Rendszeresen
meg kell szondáztatni a véleményüket, és azok változó trendjét.
Ezek a kutatások lebonyolíthatóak konkrét témavizsgálatok formájában, vagy
akár az önkormányzati honlap fórumain zajló információ-elemzésekként is.
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8.

Angol közigazgatási mintára épülő ügyfél- és partnertörzs
kialakítása, kommunikációs célcsoportok meghatározása

Angol közigazgatási mintára épülő ügyfél- és partnertörzs kialakítása az
ügyfélelégedettségi

vizsgálati

rendszerre

ráépülve,

a

kommunikációs

célcsoportok által meghatározott szempontok teljesítésén keresztül valósítható
meg.
A minőségirányítási rendszerben alkalmazott ügyfél-kutatólapok zárt és nyitott
kérdései

segítségével

Veszprém

lakosai

közül

azokat

a

kiválasztott

célcsoportokat, akik a város politikai kiegyensúlyozottságához, szakmai és
kulturális életéhez hozzátartozóan megjelennek, vizsgálat alá kell vonni. A
felmérő lapokat évente egyszer a polgármester által írt kísérőlevéllel küldi ki a
hivatal.

A

visszaérkezett

minőségirányítási
kommunikációba
értékelésre

kérdőíveket,

vezetővel
bevont

kerülnek

együttműködve

lakossági

és

kutató

azokat

szegmensek
a

Citizen

lapok

a
a

feldolgozása

jegyző

feladata.

feldolgozás

Chart-ban

után

a
A
újra

megfogalmazott

követelményeket is teljesítő állampolgárok partnertörzsbe kerülnek rögzítésre.
Minden évben felülvizsgálatra kerül a partnertörzs és azok a meghatározó
személyek, személyiségek, akik a város közéletében fontosak, bevonásra
kerülnek.
A kutatás célja megteremteni az ügyfélelégedettség-mérés rendszerén keresztül
azt az információs bázist, amely nem kényszeríti improvizációra a szakmai és
politikai

vezetést,

hanem

tudatosan,

mérőszámokra

és

indikátorokra

visszavezethetően támogatja és segíti a döntési folyamatot.
Veszprém adatbázisa a karbantartott minőségirányítási rendszerének részeként
rendelkezésre áll és aktualizált.
A célcsoportok sajátosságai a nyugdíjastól az egyetemistán keresztül a kérdőívek
jól strukturált szerkezetén keresztül leképezhetőek.
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Megvizsgálva

Veszprém

ügyfél-

és

partnertörzs

kialakításával

kapcsolatos

folyamatait, az alábbi kommunikációs célcsoport kialakítási folyamatot javasoljuk
bevezetni.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat az ügyfelekkel, partnerekkel közösen
alakíthassa ki kommunikációs stratégiáját és polgárbarát működését a lakosság
célirányos megkeresésén keresztül is biztosíthassa, szükséges végiggondolni
azokat

a

kérdéseket,

amelyek

a

város

fejlődésének,

az

együttműködés

elmélyítésének az érdekét szolgálják.
Az információkat csoportokba soroltuk annak érdekében, hogy az értékelés során
jól strukturáltan, különböző témakörök köré csoportosítva képet kaphasson a
kérdőíveket feldolgozó a veszprémi lakosság, érdekelt felek véleményéről.
Fentiekkel összhangban az alábbi kérdőív struktúrát javasoljuk alkalmazni. A
kérdéseket egy-egy nagyobb volumenű önkormányzati döntés meghozatala előtt
az aktualitások vizsgálatával összhangban módosítani, kiegészíteni lehetséges.
a) Személyes információk
a. Mióta él Veszprémen?
b. Milyen régiek a kötődései (család, barátok)?
c. Milyen fontosabb kapcsolatai vannak (hivatalos, nem hivatalos)?
d. Van-e közvetlenül a várost segítő tevékenysége, ha igen, mi az?
b) Veszprémről alkotott kép
a. Milyen kép él Önben Veszprémről? Hogyan jellemezné?
b. Elégedett-e összességében a város által nyújtott lehetőségekkel?
c. Ön szerint milyen változásokat kellene megvalósítani?
d. Melyek azok a legfontosabb tények Ön szerint, amelyek Veszprém
arculatát meghatározzák (személyek, szervezetek, média, stb.)?
e. Mi

Ön

szerint

Veszprém

társadalmi,

kulturális,

gazdasági,

nemzetközi és humán jelentései?
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f. Milyen

eseményeket,

rendezvényeket

tartana

fontosnak

megrendezni a városban?
c) Kommunikáció
a. Hogyan alakítaná Veszprém kommunikációs politikáját?
b. Hogyan, milyen fórumokon keresztül tájékoztatná a keresztesieket?
c. Elégedett-e a személyes tájékozottságával?
d. Elegendőnek tartja-e a város és a polgárok közötti kommunikációt?
d) Jövőkép
a. Milyen jövőt képzel el Veszprémnek?
b. Minek a helyszíne legyen Ön szerint Veszprém?
c. Milyen értékek mentén alakítaná ki a város arculatát?
d. Hogyan csábítaná a vállalkozókat a városba?
e. Alapvetően milyen szerepet szánna a városnak a régióban és
Magyarországon?
A kérdőívek és a megkérdezések akkor hatékonyak és akkor illeszkednek az
ügyfél- és partnertörzs igényeihez, ha szervesen beilleszthetőek egy olyan
kapcsolati rendszerbe, ahol az eszközök alkalmazhatósága között az átjárhatóság
biztosított.
Javasoljuk, leginkább hosszú távú tervek közé elhelyezni az alábbi ábrában
szemléltetett többcsatornás rendszer kialakításának lehetőség környezetét.
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Visszatérve a kérdőív adatbázisba történő feltöltéséhez, meg kell vizsgálnunk és
ki kell jelölnünk azoknak a körét, akik a kitöltésben részt vehetnek. A
legáltalánosabban

használt

címlisták

a

következők

lehetnek

Veszprém

vonatkozásában is:
-

A

legfontosabb

városlakók

listája

–

mert

ők

biztosan

kitöltik

és

visszaküldik a kérdőívet, véleményük meghatározó a város működése
szempontjából
-

Sajtó címlistája – hogy legyen eszközünk a kommunikációra

-

A város legjelentősebb partnereinek címlistája – hogy tudjuk, kinek kell
küldenünk

-

A város intézményeinek címlistája – hogy tudjuk, kinek kell küldenünk

-

Beszállítói partnereink címlistája – hogy tudjuk, kitől kell kérnünk

-

Nemzetközi

kapcsolatok

címlistája

–

hogy

tudjuk,

kikkel

kell

kommunikálnunk
-

Civil szervezetek címlistája – hogy tudjuk, kinek kell elmondanunk
eredményeinket és kérnünk támogatásukat

-

Pályázati partnerek címlistája – mert pályázat nélkül ma már nem
működhetünk
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Az ügyfelekkel kapcsolatos kommunikációnál fontos építeni arra a pozitív tényre,
hogy a polgármester által aláírt levelek szinte 100%-ban célhoz érnek,
megválaszolásra

kerülnek.

A

polgármester

személye,

hitelessége

a

kommunikációban kiváló. Ez az elkövetkező évekre vonatkozóan is az építkezés
alapja lehet, hiszen a város első számú emberének kérésére, kérdésére ha ilyen
nagy számban mozdíthatóak az ügyfelek, vállalkozások, tehát a partnerek, akkor
ez egy olyan érték lehet, melyet a kommunikációs stratégiában ki kell használni.
Ha a célcsoportok tekintetében negatív tényt is rögzítenünk kell, akkor szükséges
jeleznünk, hogy a pénzügyi takarékosság szempontjai alapján és a címlistákból
törlendőek azon ügyfelek és partnerek, akik a megkeresést tekintve a második
levélre, kutatói kérdőívre sem válaszolnak. Ezeknél az ügyfeleknél, partnereknél
kijelenthető az a negatív sajátosság, hogy nem kívánnak részt venni a város
közéletében, nem kívánnak kommunikálni az önkormányzattal. Javasoljuk, hogy
nemcsak költségcsökkentés miatt, de az idő tényező miatt is ezek a címlisták
ebből a szempontból is felülvizsgálatra és évenkénti aktualizálásra kerüljenek.
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9.

A

Belső image vizsgálatok

polgármesteri

hivatal

szervezetén

belül

működtetett

minőségirányítási

rendszerben meghatározottak pontosan rögzítik azokat a kutatási szegmenseket,
melyek a működésre és az ellenőrzésre vonatkozóan hátteret és információt
szolgáltathatnak.
A polgármesteri hivatal klasszikus EFQM modell alapján értelmezett „vevői” az
alábbi szegmensek lehetnek:
-

Ügyfél, vállalkozások, hatóságok

-

Képviselő-testület

-

A hivatal dolgozói.

Vizsgáljuk meg ezeket a „vevői” pozíciókat.
Legegyszerűbb és klasszikusnak tekinthető vevői pozíció az ügyfél, hiszen a
hivatal egész működési tevékenységén keresztül az ügyfél elégedettségének
eléréséért, annak növeléséért dolgozik. A folyamatok, a hozzárendelt személyi és
tárgyi

feltételek

célja

megteremteni

az

elégedett

ügyfelet,

partnert,

a

jogszabályi, helyi rendeleti és belső folyamatok megvalósításán és teljesítésén
keresztül. Az ehhez rendelhető szakmai feladat és kötelező tevékenység – ÁROP
pályázattól függetlenül – a minőségirányítási szabvány betartása miatt az
ügyfélelégedettségi vizsgálat.
A

dokumentum

ügyfelekkel

történő

kitöltetése

és

rendszeres,

évenkénti

feldolgozása nemcsak minőséggel kapcsolatos mutatószám környezetet állít elő
az adatbázisban, hanem nyitott kérdésein keresztül non-verbális információkat is
rögzít. A jegyző által irányított szervezetfejlesztési rendszer ezáltal teremti meg
a legfontosabb vevői pozíció adattartalmát.

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

41
Felmérő adatlap – ügyfélelégedettség meghatározásához
1. Ügyféladatok
Életkora, neme, iskolai végzettsége, munkaviszonya, állandó lakóhelye,
családi állapota, eltartottak száma
2. Ügyfélforgalmi adatok
2.1.

Kit vagy mely szervezeti egységet keres fel leggyakrabban a

hivatalban?
2.2.

Milyen ügyekben szokott leggyakrabban a hivatalhoz fordulni?

2.3.

Milyen gyakran keresi fel a hivatalt?

2.4.

Milyen napokon szokta a hivatalt felkeresni?

2.5.

Megfelelőnek tartja-e a hivatal ügyfélfogadási rendjét?

2.6.

Megfelelőnek tartja-e a hivatal tájékoztatási rendjét?

2.7.

Általában sikerül-e elintéznie hivatalos ügyeit?

2.8.

Véleménye szerint ahhoz, hogy valamit elintézzen a polgármesteri
hivatalban, mennyire van szüksége türelemre, összeköttetésre?

2.9.

Hogyan értékeli a lakosság és a hivatal kapcsolatát egy ötfokú
skálán?

3. Az Ön mai ügyintézésére vonatkozó adatok
3.1.

Hogyan,

milyen

segítséggel

találta

meg

az

ügyben

illetékes

osztályt?
3.2.

Mennyi időt tölt várakozással mielőtt fogadták Önt?

3.3.

Mennyinek becsüli az időt, amit várakozással töltött?

3.4.

Mennyi időt foglalkoztak Önnel?

3.5.

Milyennek értékeli egy öt fokozatú skálán az Önnel foglalkozó
személy

udvariasságát,

érthetőségét,

segítőkészségét,

szakszerűségét, az ügyintézés körülményeit?
3.6.

Amennyiben kérelme, elvárása nem teljesült, miben látja ennek
okát?

3.7.

Milyennek ítéli meg az ügyintézést más hivatalokhoz képest?

3.8.

Ön

szerint

mit

kellene

tennie

a

hivatalnak

az

ügyintézés

színvonalának emelése érdekében?

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

42
A második belső image elem a képviselő-testület elégedettségének kérdése.
A szervezetfejlesztési szakmában kevésbé szocializálódott hivatalok ezt folyosói
pletykák, képviselő-testületi megnyilatkozások, média-üzengetéseken keresztül
tárgyiasítják. A fejlettebbek, akik már szervezetfelesztéssel foglalkoznak, tudják,
hogy ezt mérni és kutatni kell. Erre alkották meg szakértőink a képviselői
elégedettség-mérés szervezetfejlesztési rendszerdokumentációban elhelyezett
dokumentumát. A képviselő is a képviselő-testületi ülések anyagain keresztül,
mint vevő ítéli meg a polgármesteri hivatal szakmai folyamatainak színvonalát. A
képviselő elégedett akkor, ha számára döntési helyzetbe hozott dokumentumok
segítségével képes szakmai álláspontját a testületi ülésen „igen”, vagy „nem”
gomb lenyomásával jelezni. Ezért fontos a belső image hivatali megítélése
tekintetében a képviselő-testület elégedettségének vizsgálata.
Felmérő adatlap – képviselői elégedettség meghatározásához
1. Mennyire ismeri a polgármesteri hivatal munkáját?
2. Hány köztisztviselőt ismer személyesen a polgármesteri hivatalnál?
3. Kérem,

soroljon

fel

olyan

pozitív

jelzőket,

melyeket

fellelt

a

polgármesteri hivatal munkájában!
4. Kérem, soroljon fel olyan negatívumokat, melyeket tapasztalt a
polgármesteri hivatal tevékenysége kapcsán!
5. Ha Ön lenne a polgármesteri hivatal vezetője, mit tenne annak
érdekében, hogy a hivatal tevékenysége, munkájának színvonala
tovább javuljon?
6. Kérem, amennyiben erről van információja, tapasztalata, szíveskedjen
megítélni, hogy választókerületében mi a jellemző vélemény a hivatal
munkájáról!
7. Érzékel-e változást képviselővé választása óta a polgármesteri hivatal
munkájában?
8. Van-e általánosan „szabadon” megfogalmazható véleménye, javaslata
a polgármesteri hivatal tevékenységéről a hivatalvezetés felé?
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10. Képviselő-testületi és hivatalvezetés által meghozott
döntések nyilvánosságra hozatala

Képviselő-testületi és hivatalvezetés által meghozott döntések nyilvánosságra
hozatala új rendszerelemmel nem bővítendő. Oka az előzőekben megfogalmazott
ügyfélkapcsolati folyamatok komplex kidolgozottsága és jelenlegi megfelelő
minőségű működése. A hirdetmények rendszere, a különböző megtartott
fórumok, a helyi tv, valamint az internetes honlap felülete teljes körűen lefedi a
szakmai és politikai vezetés által meghozott döntésekhez kötelesen járuló
közzétételt és nyilvánosságot. A kutatás során megvizsgáltuk, hogy az elmúlt 10
évben

érte-e

kritika,

panasz

az

önkormányzat

és

polgármesteri

hivatal

tájékoztatási tevékenységét, s megállapítottuk, hogy a hivatal a kezdetektől
fogva

helyesen

értelmezi

az

Ötv.

Által

megfogalmazott

és

rögzített

követelményeket, de korrektül teljesíti az önként vállalt feladatokat is. A
képviselő-testületi és hivatalvezetői tájékoztatások rendszere a nyilvánosság és
az átláthatóság követelményeit is kielégíti. A nyilvánosság tekintetében a helyi
sajtó, a televízió, az internet a lakosság széles körének biztosít hozzáférést és
rálátást a döntési folyamatra.
Az

önkormányzat

honlapján

keresztül

a

képviselő-testület

munkáját,

a

határozatokat nyomon lehet követni. Az önkormányzat ezáltal biztosítja a teljes
társadalmi kontroll lehetőségét és az érdeklődő lakossági, illetve civil szervezetek
számára

munkájának

ellenőrizhetőségét.

Az

önkormányzat

erőforrásainak

figyelembe vételével más kommunikációs csatorna kiépítést nem javaslunk.
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