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Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás
folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a
hivatal működésébe:

A projekt keretében e célterület fejlesztése céljából workshopokat szerveztünk, amelyek
elérendő célja, hogy a fenntartó és intézményei között a kommunikáció folyamatos és
hatékony legyen. Ennek alapját kell megteremteni azzal, hogy az érintett intézmények és a
fenntartó intézményeivel kapcsolatos feladatait átvilágítjuk, szabályozzuk, biztosítjuk a
folyamatos és hatékony információáramlást.
A projekt keretén belül beszerzésre kerülő szoftver is támogatja ezt a területet: Az Internet
technológia alkalmazásának köszönhetően az ONR rendszerbe – a megfelelő azonosítási
procedúra után – beléphetnek a felügyelt intézmények munkatársai is. Ennek a
létjogosultsága ott nyer bizonyítást, hogy ezzel kialakul egy közös platform a hivatal és
intézményei között, melyen keresztül jól körülhatárolt, kezelhető és dokumentált formában
kommunikálhatnak egymással a különböző szervezetek munkatársai.
A legfontosabb terület ahol ennek fontossága világosan látszik a Kommunikáció modul, mely
egyfajta zárt fórumrendszerként alkalmazható a munkatársak közötti kapcsolattartásra.

Az információáramlást megnehezíti, hogy az önkormányzati intézmények fenntartása során
több

esetben

előfordul,

hogy

egyes

települések

egymással

versengve

olyan

intézményhálózatot tartanak fenn, mely meghaladja teherbírásukat. Mindez pedig jócskán
nehezíti a hatékony kommunikációt az egyes intézmények között, hiszen gyakran a
folyamatos információáramlásra már nem képesek figyelni. Ez nem igaz városi polgármesteri
hivatalokra, ahol az odatelepített sok hatáskör miatt rendkívül megnőtt a munkateher. Néha
azt látni, hogy a helyi képviselők lazábban kezelik az intézményeket, mint a polgármesteri
hivatalt, mely jelentős állami és önkormányzati hatáskört lát el.
Az önkormányzati intézmények felügyeleti és irányító szerve a képviselő testület, így mintegy
információ-központként is szolgál. Ide fut be minden olyan információ, mely az adott ügy
szempontjából fontos lehet.

Az egyes intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe igen sokrétű:
mind a képviselő testületen, mind a polgármesteri hivatal egyes szervezeti egységein,
munkatársain keresztül érkeznek vissza az információk. Ezek összegyűjtése, egységes rendbe
fogása azonban már nehéz feladat, hiszen a minden irányból érkező információk jelentősen
megnehezítik ezt. Számos információt többször is megkapnak a munkatársak és sajnos olyan
is előfordul, hogy egy-egy fontosabb információ viszont kimarad a körből, hiszen a
munkatársak azt hiszik, ezt már valaki megosztotta az érintett szervezeti egységgel. Így
rendkívül fontos, hogy az információk áramoltatásának meghatározott rendje és módja
legyen, legyenek kijelölve felelősök, határozott útvonalak, melyeken keresztül az információk
biztosan eljutnak a kívánt helyre.
Az információk folyamatos áramoltatásához ma már rengeteg eszköz áll az önkormányzat
rendelkezésére: levél, telefon, fax, internet – mind, mind olya eszközök, amelyekkel a kívánt
információ viszonylag gyorsan célba juttatható.
A levél az információközlés régi formája, azonban a hivatalos dokumentumok eljuttatásához
még mindig használatos.
A telefon a sürgős, gyorsan megosztandó, rövid információk közlésére szolgáló eszköz. Szinte
azonnal, a hivatalon belül bárkivel megoszthatjuk a kívánt információt. Ma már lehetőség
van telefonkonferenciára is, amelyekben több fél is egyszerre részt vehet. Ez több ember
egyidejű információcseréjének kiváló eszköze lehet.
A faxot az előbbi eszközökhöz képest ritkábban használják, fontosabb iratok elküldése
esetén kerül előtérbe használata.
Az internet emellett már sokkal korszerűbb kommunikációs eszköz: számos olyan
lehetőséget kínál az önkormányzat dolgozói számára is, amelyekkel gyorsan, pillanatok alatt
juttathat el információkat egyik helyről a másikra. Erre kiváló eszköz például az e-mail, vagy
akár az msn. E-mailen több munkatárs egyidejű informálására szintén lehetőség van, s néha
bizony megbízhatóbb eszköznek számít a levélnél is. A város internetes honlappal is
rendelkezik, melyen szintén számos információ megosztására van lehetőség. Lehetőség van
mindenkinek személyre szabott információkat eljuttatni, attól függően, hogy az adott

intézmény miben érdekelt. Napjainkban már elengedhetetlen, hogy a naprakész információ
elektronikus formában is a felügyelt intézmények dolgozóinak rendelkezésére álljon. Ennek
hiánya amatőrséget sugároz, megléte viszont profizmusról árulkodik, hiszen a munkatársak
leterheltségét csökkenti, ha a honlapról le lehet tölteni a megfelelő nyomtatványokat,
hozzáférhetőek az információk. Ennek érdekében a honlapnak nagyobb figyelmet érdemes
szentelni, ügyelni kell az aktualitására és a strukturáltan, átlátható módon megvalósított
információközlésre.

A fenti modern kommunikációs eszközök lehetővé teszik az információáramlás felgyorsítását,
hatékonyságának növelését. Ez önmagában viszont kevés ahhoz, hogy az önkormányzat által
felügyelt intézményekkel az információáramlás valóban folyamatos, hatékony és gyors
legyen. Ehhez arra egyrészt arra van szükség, hogy az önkormányzat dolgozói valóban ki is
használják a modern technika nyújtotta előnyöket, valamint, hogy az információáramlásnak
meghatározott útja legyen. Ehhez viszont arra van szükség, hogy az önkormányzatnak
meghatározott kommunikációs terve legyen, melyet a projekt keretében meg is
valósítottunk.

Tehát ahogy láttuk, az információáramlásnak számos útja van, így a projekt keretében erre
mindenképpen oda kellett figyelni, szabályozni s átalakítani kellett. Ennek érdekében
kommunikációs tervet hoztunk létre, ugyanis az e célterületen végzett felmérés során fény
derült arra, hogy a hivatalban több munkatárs munkaidejének egy részét az emészti fel, hogy
a hivatalos fórumokon, köztük a szervezet weboldalán is publikálják a mindenkori szervezeti
egységek – Bizottságok és a Testület – munkáját, valamint, hogy információkkal lássa el az
önkormányzat által felügyelt intézményeket. Az erre fordított idő azonban - ahogy láttuk –
könnyen megspórolható az internet alapú ONR rendszer bevezetésével, melyre a projekt
keretén belül sor is került. A projekt során továbbá igyekeztünk megismertetni a dolgozókkal
az ONR rendszer működését, kezelését, ugyanis a szoftver moduláris felépítésű, így vihetők
fel a tárolni kívánt adatok. E rendszer bevezetésével jelentősen javítható az önkormányzat
által felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás, ugyanis ezen intézmények dolgozói is
bizonyos korlátokkal ugyan, de ugyanúgy használhatják a rendszert. Így jelentős idő és

energia megtakarítást érhetnek el az érintett intézmények, hiszen a folyamatos
információáramlásra fordított energia és időmennyiséget most esetenként más feladatokra
fordíthatják.

Az önkormányzat esetében a hatékony kommunikáció érdekében rendkívül fontos az
infrastrukturális háttér biztosítása is, hiszen e nélkül az önkormányzat nem tud pozitív képet
alkotni magáról, nem tud jó kapcsolatokat ápolni az általa felügyelt intézményekkel. Ez
azonban a hatékony együttműködés érdekében rendkívül fontos.

Az önkormányzat környezetével kialakított pozitív viszony tanulható, tudatosan fejleszthető,
amely az önkormányzat kapcsolatain keresztül történik. E fejlesztés eszközének pedig magát
a tevékenységet, a hivatal magatartását, valamint a kommunikációt tekintjük. Ezért
egyáltalán nem mindegy, hogyan végzi feladatait a hivatal, ehhez milyen infrastrukturális
ellátottsága van, s mindezt hogyan kommunikálja, ugyanis a hivatal működését a környezet
azok alapján értékeli, hogy mit és hogyan tesz a hivatal, mindezekről mi tudható meg, azaz
milyen információkat és ismeretek közöl magáról a hivatal az egyes intézmények felé.
Az önkormányzat kommunikációjának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
-

szavahihetőség, hitelesség

-

szakértelem, megbízhatóság

-

korrekt tájékoztatás,

-

felelősségre vonhatóság, számonkérhetőség

-

érthető, pontos, időszerű tájékoztatás, kommunikáció

A fenti tényezők mindegyikére nagy figyelmet kell fordítani, hiszen az önkormányzat által
felügyelt intézmények is csak abban az esetben tudnak hatékonyan dolgozni, együttműködni
a polgármesteri hivatallal, ha pontos, megbízható információkat kapnak az önkormányzattól.
Mindez előfeltétele a korrekt tájékoztatásnak, azaz, hogy megfelelő időben, megfelelő
mennyiségben, megfelelő minőségben jussanak el az információk az egyes intézményekhez.

Természetesen ez a számonkérhetőséget is magában foglalja, ugyanis fontos, hogy a hivatal
dolgozói felelősséget vállaljanak a kiadott információkért. Mindezek pedig együttesen
jelentik azt, hogy mindig érthető, pontos, időszerű információkkal szolgáljanak a dolgozók.

Az önkormányzat a fenti elvárásoknak akkor tud igazán megfelelni, ha naprakész, pontos
információkkal rendelkezik, üzenetei nem ellentétesek az általa felügyelt intézmények
dolgozói által tapasztaltakkal. Ám mindezt kizárólag felszerelt infrastruktúrával, a belső
munkafolyamatok hatékony szervezésével érheti el.

Tehát ahogy az előzőekben bemutattuk, e fejlesztési célterületen végzett tevékenységünk
kimeneteinek tekinthető az önkormányzat illetve az általa felügyelt intézmények közötti
folyamatos információáramlás kialakulása, az ennek érdekében megalkotott kommunikációs
terv valamint a projekt keretében megrendezésre került workshop.
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