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IGÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁS-ELŐKÉSZÍTÉS AZ OKOS 

ÖNKORMÁNYZATOKÉRT

• Az önkormányzati igények felismerése (ÁROP):

– Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel 

Kísérése I. (2012-2015),

– A helyi közszolgáltatások versenyképességet 

szolgáló modernizálása (2012-2014) MTA-

RKK

• A Jó Állam Koncepció követelményrendszerének 

kialakítása.



KORMÁNY - ÁLLAMTITKÁRSÁG - ÖNKORMÁNYZAT

• 2014: a cél - okos, virágzó települések, okos polgárok, 

okos önkormányzatokkal, és a legkorszerűbb technika 

célszerű alkalmazásával

• 2016-tól: kutatás + fejlesztés három jelentős projekttel:

– Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. 

(ÖFFK II.)

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002

– Helyi Versenyképesség-fejlesztési Kutatás (HVK)

KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001

– Helyi integrált közszolgáltatási információs rendszer 

fejlesztése és bevezetése (IKIR) - KÖFOP–2.3.1.–

VEKOP 16–2016–00001



ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL 

KÍSÉRÉSE II.

• Az Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése I. (2012-2015) 

projekt kibővített folytatása.

• A korábbi tapasztalatok alapján meghatározott, kevésbé sikeres területekre 

koncentrál:

– az önkormányzati fejlesztések horizontális és vertikális koordinációja;

– tervezési, megvalósítási partnerség és társadalmi részvétel a 

sokszereplős fejlesztési folyamatok során;

– adat- és információgazdálkodás, kommunikáció az önkormányzatok 

gyakorlatában;

– kérdőíves felmérés az önkormányzatok körében, reprezentatív 

lakossági felmérés.



EGYSÉGBEN AZ ERŐ – AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 

HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓJA

• A helyi fejlesztéspolitikában jellemző a saját 

kapacitások preferálása, nagyrészt önálló 

önkormányzati tevékenységekkel, holott az 

együttműködés gyakran eredményesebb.

• A megyei önkormányzatok lehetőségei a kisebb-

nagyobb térségek tervezésének és fejlesztésének 

elősegítésében.

• Tematikus megyei és járási műhelymunka-sorozat 

nyolc megyében.

• Összehangolt interjúsorozatok a kooperációs 

tapasztalattal rendelkező térségek önkormányzati 

vezetőivel.



MINDENKI RÉSZT VEHET – A SOKSZEREPLŐS 
FEJLESZTÉSI FOLYAMATOK GYAKORLATA

• Az inkluzív városfejlesztés, partnerség és társadalmi 

részvétel hiányosságai a helyi településpolitikában.

• Az ÖFFK II. 2. kutatási pillére ezért az 

önkormányzatok inkluzivitással, illetve a széleskörű 

részvétellel, a participációval kapcsolatos 

képességeit, kultúráját méri fel.

• A kérdőíves felmérések mellett interjúsorozat 40 

önkormányzatnál, a helyi politika mértékadó 

személyiségeivel, tényleges és potenciális 

partnereivel.



A TUDÁS HATALOM – ADAT- ÉS INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS, 
KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK GYAKORLATÁBAN

• Helyi mélyinterjúk a népesség nagyságrendje 

szerint véletlenszerű mintavétellel kiválasztott 

településeken.

• Polgármesterek, jegyzők és a kommunikációért, 

adatgazdálkodásért, adathasználatért felelős 

önkormányzati szakemberek megszólaltatása.

• A helyi politika és a megvalósításért felelős 

hivatalnokok közötti kommunikációs különbségek, 

és/vagy hasonlóságok feltárása.



HELYI VERSENYKÉPESSÉG-FEJLESZTÉSI KUTATÁSI 

PROGRAM (HVK)

• Kihasználatlan lehetőségek a közszolgáltatások rendszerében 

helyi szinten mind minőség, mind hatékonysági szempontból

• A HVK az ilyen potenciáloknak a részletes felmérését, azok 

kihasználásának legjobb módjait tárja fel és elemzi, az alábbi öt 

célkutatás keretében:

– a helyi közszolgáltatások minőségfejlesztési lehetőségei;

– a helyi közszolgáltatások feladatellátás-szervezési 

megoldásai;

– a helyi közszolgáltatások költségvetése és gazdálkodása;

– az önkormányzati humán kompetencia és képességek

– a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei.



ÍGY JUTUNK A CSILLAGOKIG - A HELYI KÖZ-SZOLGÁLTATÁSOK 

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

• A felhasználói elvárások felmérése;

• egyes települések esettanulmányai;

• a nemzetközi szakirodalom elemzése; 

• mérési, minőségfejlesztési mintaprojektek, kísérletek 

lefolytatása;

Eredmény:

• a különféle közszolgáltatási és ellátási szintekre 

vonatkozó módszertani ajánlások;

• a gyakorlati megvalósítást támogató szolgáltatási 

követelményjegyzék összeállítása.



HA MAJD A BŐSÉG KOSARÁBÓL - A HELYI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁS-SZERVEZÉSI MEGOLDÁSAI

• Feladatméretezési és szervezési módszerek 

áttekintése,

• nemzetközi irodalomkutatás,

• a korábbi évek közszolgáltatási változásainak 

hatáselemzése,

• területi optimalizációs modell a keresleti és a 

kínálati oldal valamint a kapacitások figyelembe 

vételével az adott közszolgáltatás jellegéhez 

igazodva,

• a közszolgáltatási feladatellátás szervezési 

megoldásainak eszköztára összeállítása.



PÉNZ BESZÉL – A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
KÖLTSÉGVETÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

• Az állami költségvetés önkormányzati 

alrendszerének két évre visszatekintő 

finanszírozhatósági vizsgálata,

• finanszírozási modellezés, és hatáselemzés,

• három önkormányzati mintaprojekt 

lefolytatása.

Eredmény:

• a feladatalapú finanszírozás igénylésére és 

elszámolása szabályrendszerére, 

• a feladatalapú finanszírozási értékekre 

vonatkozó ajánlások kidolgozása.



TANULÁS ÉLETHOSSZIG – AZ ÖNKORMÁNYZATI HUMÁN 
KOMPETENCIA ÉS KÉPESSÉGEK

• A helyi versenyképesség növeléséhez szükséges 

tudásköröket, kompetenciákat és képességeket 

feltáró kutatás,

• tudatos önkormányzat, tudatos hivatal kapcsán 

kompetenciakutatás elvégzése,

Eredmény:

• kompetencia-térkép és kompetencia-szótár, 

• tudatos település útmutató - a célterületi 

részeredményekre, a hazai és nemzetközi jó 

gyakorlatokra építő gyakorlatorientált, 

kézikönyvszerű útmutató.



HATÁR A CSILLAGOS ÉG – A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

LEHETŐSÉGEI

• A vállalkozói elvárások felmérése, a vállalkozások 

telephely-választási döntéseinek vizsgálata, 

• a versenyképességi szerződések tapasztalatai, a bennük 

rejlő további lehetőségek elemzése, 

• a reális önkormányzati gazdaságélénkítési lehetőségek, 

mintaprojektek lebonyolítása,

Eredmény:

• a helyi erőforrás-térképezés módszertani modellezése,

• gazdaságösztönzési útmutató készítése, 

• a helyi erőforrástérképek elkészítéséhez útmutató a helyi 

és megyei önkormányzatoknak.



HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZER 
FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉSE (IKIR)

A projekt célja: a helyi közszolgáltatások helyi és 

országos szintű tervezésének támogatása.

Integrált működési és informatikai rendszer:

• az ország összes településére kiterjedően 

álljanak rendelkezésre információk a helyi 

közszolgáltatások tervezési munkájához

• a helyi közszolgáltatások javítására irányuló 

döntések eredményesebbek lesznek a 

rendszerben végezhető elemzések és 

összehasonlítások által

• standard és egyedi riportlehetőségek.



FOLYAMATFIGYELÉS ÉS OPTIMALIZÁCIÓ TELEPÜLÉSI SZINTEN

• A releváns információk között adat és információs 

kapcsolatok definíciója,

• adatelemzési módszerek (mutatószámok, függvények, 

stb.) létrehozása 12 különböző ágazati adatbázisból,

• a közszolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek 

vizsgálata,

• a települési és lakossági „közszolgáltatási 

esélyegyenlőség” kutatása,

• a jó gyakorlatok megtalálása, a sikeres helyi 

közszolgáltatás-szervezési megoldások adaptációja.



VALÓDI RENDSZEROPTIMALIZÁLÓ INFORMÁCIÓK 
KORMÁNYZATI, TÉRSÉGI SZINTEN

• Több komponensű, ágazati rendszereken átívelő, 

integrált elemzési és vezetői információs rendszer, 

• részletes és elemezhető információk helyben és 

központilag,

• a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő 

– feladatméretezési, 

– ellátás- és finanszírozás-tervezési, 

– rendszerszintű szervezési és 

– optimalizációs feladatok támogatásához.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


