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Bevezetés
Taksony Nagyközség Önkormányzata az ÁROP-3.A.2-2013 Államreform
Operatív Program keretében megvalósuló „Szervezetfejlesztés a KözépMagyarországi régiókban lévő önkormányzatok számára” szervezetfejlesztési program keretében lehetőséget és európai uniós támogatást kapott
szervezete korszerűsítésének megvalósítására.
Jelen tanulmány a szervezetfejlesztési program keretén belül a „Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly” programelem dokumentuma, melynek szerepe a „Vezetői konzultáció” 1. és 2. alkalom programelemeinek szakmai összefoglalása, tartalmainak és eredményeinek öszszegzése és elemzése.

Elkötelezett vezetés
A Taksonyi Önkormányzat jelenlegi vezetése 2006 óta dolgozik együtt
nagy céltudatossággal és összeszedettséggel azon, hogy a község költségvetési egyensúlya évről évre az összes nehézség ellenére megvalósítható legyen. Emellett számos pályázattal törekedtek a fenntarthatósági
szempontok szem előtt tartására és a fejlesztési lehetőségek megteremtésére is.
Jelenleg az önkormányzat 100 M forinttal kevesebből működik és 20 fővel
alacsonyabb létszámmal dolgozik, mint korábban. Ennek eléréséhez nem
kellett senkit elbocsátani, hanem a 40 év utáni nyugdíjazások lehetőségével éltek tudatosan.

A Polgármester szavait idézzük: „A gazdasági kényszerűség hozatott meg
velünk döntéseket. Lemodelleztük a csőd folyamatát, csak éppen itt a
Képviselő-testület volt a csőd-biztos. A különbség abban jelent meg, hogy
ez a csőd- biztos engedett beleszólást. Az új környezet felépítése érdekében jutottunk el oda, hogy érdemes szervezetfejlesztési eszközöket használni.” „Az ész és a szív kombinációja további 40%-os tartalékot rejteget
még akkor is, amikor már azt mondjuk, hogy nincsen tovább.”
Taksony Nagyközség Önkormányzata költségvetési gazdálkodását meghatározó reorganizációs tervet készített, s azt vasszigorral vitte végig az elmúlt három év során. A jövő tervezésénél is – mint a táblázatból látható –
felhasználás-csökkenést terveztek be.

Adatok ezer
forintban
Ssz.

Feladat megnevezés

2014. évi

2015. évi

2016. év

eredeti
előirányza
t

számított
előirányza
t

számított
előirányzat

BEVÉTELEK
I.

Működési célú támogatások

366 174

313 080

313 080

II.

Közhatalmi bevételek

280 218

290 000

290 000

178 345

97 000

97 000

III.

Működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

V.

Felhalmozási célú támogatások

VI.
VII.

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

0
0
20 000
0
9 011

143 779

853 748

843 859

700 080

257 690

258 000

258 000

69 615

70 000

70 000

KIADÁSOK
I.

Személyi juttatások

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

III.

Dologi kiadások

438 193

339 080

339 080

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000

13 000

13 000

20 000

20 000

V.

Egyéb működési célú kiadások

46 161

VI.

Beruházások

22 690

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

IX.

Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:
Költségvetési bevételek - kiadások
egyenlege
Finanszírozási bevételek - kiadások
egyenlege

6 299
100

143 779

0
853 748

843 859

700 080

-9 011

-143 779

0

9 011

143 779

0

A Képviselő-testület a talpon maradás érdekében jelentős elvonásokat
eszközölt a költségvetésből, és a bevételek következetesen szigorú beszedését és a kiadások drasztikus visszafogását tűzte ki célul. A gondokat
okozó működési struktúra felszámolása érdekében megkezdte az intézményrendszer újjászervezését.

Az elmúlt költségvetési, de még inkább az éves beszámolók adatai alapján
megállapítható, hogy az elmúlt esztendőkben a képviselő testület a tudatos fejlesztési politikával az „előre menekülést”, azaz a jövő építést és
nem a „helyben járást” választotta.
Az önkormányzat az elmúlt években a 220-260 millió Ft-os szállítói állomány mellett 60-80 millió Ft-os nagyságrendű folyamatos likvidhitel
igénybevétel mellett folytatta működését. Ezzel gyakorlatilag az éves költségvetés megközelítőleg harmadát a szolgáltatók és a pénzintézet „finanszírozta”, vagy hitelezte meg.
A kivezető lépések érdekében született határozatok a gazdálkodás stabilizálásához, valamint az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez szigorú követelményeket állítottak:


Bevételek tervezésénél a központi költségvetésből leosztott, normatív támogatáson túl a saját bevételek növelését kell megvalósítani,
melynek lehetséges eszközei:



A hatályos jogi szabályozás figyelembe vételével a helyi adók emelése a legfelső kivethető mértékhez közelítve, az adófizetők teherbíró képességének figyelembevételével. Ez az emelés 276 336 e Ft
bevételt eredményezhet jelen jogszabályi környezetben.



A hiány finanszírozása további hitelfelvétellel nem kezelhető, a helyzet komplexitása miatt kizárólag a hosszúlejáratú fizetési kötelezettségekkel együtt vizsgálandó az a kérdés, hogy hogyan kezelhető és
milyen módon javítható az önkormányzat gazdasági helyzete.



Továbbra is folytatni kell a kintlévőségek következetes behajtását,
új adóalanyok felkutatását.

Kiadási oldalon a tervezést az alábbi szempontok alapján kell végezni:


Működésben a tervezett kiadási főösszeg nem lehet több, mint az
előző évi eredeti előirányzat 15 %-kal csökkentett mértéke.



Az intézményi tervezésnél a központi költségvetésből leigényelt
normatív támogatáson túl az önkormányzati kiegészítés mértéke az
előző évi eredeti előirányzat mértékének 85 %-ánál nem lehet több.
Ez a fenntartásban működő intézmények tekintetében a következő
előirányzatot jelenti:


Német Nemzetiségi Óvoda tekintetében: 96 829 e Ft,



Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola tekintetében: 190 194 e Ft,





Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárnál: 11 226 e Ft,



Polgármesteri Hivatal esetén: 666 993 e Ft.

Szociális kiadások csökkentése érdekében az előző évi eredeti előirányzattal (47 581 e Ft) szemben 28 167 e Ft-nál nem tervezhető
magasabb keret, mely tovább nem növelhető.



Teljes egészében meg kell szüntetni és már tervezési szinten sem
jelenhet meg az államháztartáson kívülre juttatott támogatások előirányzata a központi orvosi ügyeleti ellátás kivételével.



Dologi kiadások tekintetében további 2 775 e Ft csökkentést jelent a
helyi újság négy alkalommal történő megjelenése.



Továbbra is fenn kell tartani a kötelezettségvállalás szigorú kontrollját, mely garanciát nyújt a felesleges kiadások kiküszöbölésére.



Az intézményi bevételekből biztosítani kell a közüzemi költségek finanszírozását.



Vizsgálandó, hogy van-e lehetőség további létszámcsökkentésre a
fenntartott intézmények tekintetében.

Ennek a következetes szigornak köszönhetően sikerült is az Önkormányzat gazdasági helyzetét konszolidálni, s a humánerőforrás-gazdálkodás
sikeresen megvalósított nyugdíj-programjának köszönhetően mára a
munkatársi gárda is megújult.

Fenntarthatóság és fejlesztési igény
Az elmúlt évek során már kikristályosodtak azok a vezérelvek is, melyek
mentén a jelen működését és jövőbeli terveit szeretné megvalósítani az
Önkormányzat vezetése, s ezen elvek egyike a jelen pályázat egyik strukturális vonulata, a fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly
megteremtése és hosszú távú fenntartása. Ehhez törekszik segítséget
nyújtani az Önkormányzat számára a szervezetfejlesztési projekt, s ezen
belül a „Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly” tanácsadási
terület.

Az Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott dokumentu-

mok alapján közösen specifikáltuk és „konkretizáltuk” a tanácsadási terület általános – országos szintű - célkitűzéseit, áttekintettük és egyeztettük
a tanácsadási folyamat tervezett fázisait, az egyes fázisok tartalmát és
időbeli ütemezésüket.

Az Önkormányzat vezetői számára nem volt teljesen ismeretlen a tanácsadás „szervezetfejlesztési” módszertana, az önkormányzati vezetők szükségszerű involválódása és aktív részvétele a folyamatban, a tanácsadási
rendezvények során, s különösen a megvalósítás managelésében a leghatékonyabb működés elérése érdekében. Miután a folyamat céljait együttesen tűzték ki a projekttagok, s elköteleződtek az együttes megvalósítás
mellett is, a hatékony munka meg is hozta gyümölcsét.

Szervezetfejlesztési célok

A Község Polgármestere az előzetes egyeztetések során hangot adott a fő
elvárásainak, melyek lényege az elmozdulás képességének megteremtése
az Önkormányzat felelős vezetői, munkatársai és a felügyelt intézmények
vezetői körében. Elképzelése a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő „rugalmas köz-igazgatás” megteremtése, és ehhez a kreativitásra is képes munkatársi gárda kialakítása, fenntartása. Ennek érdekében már tettek lépéseket az elmúlt évek során – reorganizációs folyamat végig-vitele
az elmúlt két év során – azonban a rugalmasság, a „pénzáramlási” szemlélet, a megoldások széles körű kombinatív és kreatív keresése még nem
vált „közkinccsé”, mindenki birtokolta képességgé és mindenki által használható lehetséges megoldássá, mindennapi gyakorlattá, azaz a szervezeti
kultúra részévé.
Így fő elvárása is épp ez, a folyamat elején a szervezetfejlesztési folyamatok első lényeges lépéseinek megtétele volt. Azaz cél volt a becsontosodott, rutinszerűvé vált megoldásokat „fellazítani”, megkérdőjelezni, s a
későbbiek során kognitív szinten is megérteni a kreativitás időszerűségét,
szükségességét az önkormányzati munka egyes területein belül is. Természetesen meghagyva a többi értékes képesség és minőség – a precizitás,
a szakmaiság, az ügyfél-centrikusság, a jogszabályok feltétlen magtartása
– helyét és szerepét a továbbiakban is. Az elvárás lényege a kombinatívképesség megerősödése, a váltás képessége és a kreativitás mint lehetőség megteremtése az eszköztár bővülésével.

Az önkormányzati nézőpont szélesítése

Ehhez a folyamathoz egy jól bevált gyakorlatot hívtunk segítségül,
melynek célrendszerében a következő alapfogalmak és alapképességek bevonódása, megtapasztalása és feldolgozása áll:



Csoportdöntések kategorizálása, gyakorlása, elemzése



A hatékonyság megtapasztalása, elemzése



A hatékony csoport ismérvei



Az eredményesség megtapasztalása, elemzése



Az eredményes csoport ismérvei



Szinergiahatás a csoportos döntéshozatal során



A szakértői döntés optimális elhelyezése



Rangkorreláció módszerének használata



A különféle nézőpontok értékei



A széles nézőpont-paletta előnyei a szemlélet rugalmasságában



A széles nézőpont-paletta előnyei, a kombinativitás hozadékai a
legmegfelelőbb megoldások megtalálásában



Kreativitás szükségességi területei / Kreativitás kizárási területei



Konfliktuskezelési stratégiák és taktikák



Együttműködés/versengés/kompromisszum-kötési képesség és
szükségesség



Döntéshozatal – egyéni/kiscsoportos/nagycsoportos



Megfigyelési szempontok – és ezek alapján visszajelentések



A feed-back fogalma, szükségessége, módszerei, strukturált
gyakorlása

Számos eredménnyel szolgált ez a „szervezeti modelljáték”: nem csupán a
kreativitás kérdéskörét tudtuk segítségével alaposan körüljárni, de a
résztvevők számára mind önmagukról, mind a csoportjukról – és ami ennél is lényegesebb – egy általánosabb dimenzióba emelve a kérdéskört, a
csoportok működésének minőségi jelzőszámairól is képet és tapasztalatot
nyerhettek. A legfőbb haszonnal a csoportmunka hatékonyságát, a befektetett erőforrások versus megtérülés adatait elemző számítások szolgáltak.
A gyakorlat során létrejött alapadatokat konvertálva – rangkorrelációs
elemzés segítségével – tudtuk elhelyezni és értelmezni a tapasztalatokat.
A csoportok működési hatékonyságának elemzése az önkormányzati működés hatékonyság-növeléséhez azzal képes hozzájárulni, hogy a csoport
összteljesítményéhez az egyéni hozzájárulásokat konkrét elemzés tárgyává tettük, s az egyéni viselkedésbeli módozatok hatékonyságnövelő szerepét kiemeltük.
A következőkben bemutatjuk az egyes egyének és csoportok eredményeit:
1. csoport
csoporttagok

1. mutató

2. mutató

3. mutató

4. mutató

5. mutató

I.

14

12

19

8

6

II.

17

8

10

8

6

III.

8

8

12

8

6

2. csoport
csoporttagok

1. mutató

2. mutató

3. mutató

4. mutató

5. mutató

I.

17

15

15

6

6

II.

4

0

2

6

6

III.

12

7

8

6

6

Látható az adatokból, hogy egy-egy kiemelkedően eredményes csoporttag, azaz „szakértő” volt mindkét csoportban. Az egyikük hatása (2./II./0)
igen erőteljes volt, így a többiek 17-es és 12-es eredményértékeit 6-ra
volt képes megváltoztatni a csoportdöntésben.
A másik „szakértő” hatása (1./III./8.) is érvényesült, itt a csoport a 14 és
17-es értékekből a 8-as eredményt érte el segítségével, azonban itt volt
„konkurencia” is a hatásban, (1./II./8.) s ez fékezte a még jobb eredmény
elérését, így ez a csoport a 8-on már nem tudott javítani.

1 csoport
1
2
3

kiscsoport
képviseleti
csoport

2 csoport
1
2
3

kiscsoport
képviseleti
csoport

Ezek az érvek bejutottak a képviseleti csoport eszköztárába is, így sikerült
a 6-os eredményt elérni, ami egy kiváló teljesítmény. Ehhez természetesen alapvetően hozzájárult, hogy a csoportmunka során kiemelt viselkedésformák nyomán az egyes csoporttagok tiszteletben tartották egymás
véleményét, és engedték a szakértők szakértésének felszínre kerülését.

Említésre méltó továbbá, hogy engedték a vélemények hatását érvényesülni a saját véleményükben is – azaz befogadók tudtak lenni a más, sajátjuktól eltérő – érvekkel kapcsolatban is.
Ez igen jó prognózis a Polgármester elvárásainak teljesülése irányában,
mivel a résztvevők nem csupán a saját tapasztalatban gyökerező élmény
során, de számokkal „hitelesítve” is látták a kreativitás eredményességét,
a szélesebb látókör hozadékait a hatékony csoportdöntések meghozatalában.

Jelenlegi reálfolyamatok elemzése
A vezetői konzultációk során elemzésnek vetettük alá a jelenlegi költségvetés erősségeit és a fejlesztendő területeket.

A költségvetés fő erősségei



„Közmunka-program = sikertörténet”



Muníció = lehetőség: mivel, kivel, mit



Lépéselőny a racionális működéshez



„Forrás” létrehozása



Intézményeink



Kommunikáció



Visszajelzések fogadása

Bővebben kifejtve a fő erősségeket, azt látjuk, hogy az Önkormányzat
meghatározó vezetői büszkék a nehéz évek rögös útjai során nyújtott teljesítményükre, s számos „közös értéket” tudnak kiemelni ezen eredmények közül:

„Közmunka-program = sikertörténet” – megnevezés alatt azt a hoszszú, és sikeresnek érzékelt folyamatot értjük, amivel a kormányzati lehetőség megteremtése során tudtak élni, vagyis 2013-és 2014 évek során
35 közmunkást tudott foglalkoztatni Taksony Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala. A legfőbb sikernek azt tartják a projekttagok, hogy az
alkalmazott közmunkások több, mint 20%-a már a közfoglalkoztatás során visszatalált a munka világába, el tudott helyezkedni, s meg tudta
szüntetni közfoglalkoztatott jogállását. De büszkék a projekttagok arra is,
hogy nem csupán a településüzemeltetés területén, és nem csupán a
„megszokott” jellemzően fizikai munkakörökben tudták eredményesen
hasznosítani e lehetőséget, de a szellemi állomány terén is: magában a
hivatalban is tudtak diplomás közfoglalkoztatottakkal dolgozni. A sikertörténet részét képezi, hogy a kulturális területen szakirányú végzettségű
közfoglalkoztatottak tudtak – s mindannyian értékteremtő! – feladatokban
részt venni. A hivatalban ma is dolgozik három fő közfoglalkoztatott, de
többen a for-profit szférában is el tudtak helyezkedni.
„Muníció = lehetőség: mivel, kivel, mit” és a „Lépéselőny a racionális működéshez” e két megjelölést össze is lehet vonni, mivel ezek alatt
azt a szellemi tőkét és összefogást értik a projekttagok, amivel a tervezés
során képesek voltak az eddigiekben, a gazdasági nehézségek ellenére is

megteremteni a lehetőségeket a város fennmaradására és a továbblépésre.
„Forrás” létrehozása – 2011 során hozták létre ezt az intézményt,
amely jellemzően az összes közszolgáltatást összefogja – a város megelégedésére. Például a közétkeztetés terén olyan sikeres a működtetés, hogy
a város igényeinek ellátásán kívül több (3-4!) környező településre is szállítanak ebédet: Ez mutatja azt az ügyességet, amellyel az óriási for-profit
versenyben képes egy önkormányzat a profitorientált cégeket is megelőzni.
Intézményeink – ebben az az elégedettség nyilvánul meg, amellyel az
Intézményvezetők hozzáállását, elhivatottságát értékelik nagyra a projekttagok az intézmények üzemeltetése, a város ellátása, a folyamatos
eredményes együttműködés során.
Kommunikáció - érdekes módon a kommunikáció mind az erősségek,
mind a fejlesztendő területek között szerepel. Ennek oka, hogy már jelentős eredményeket értek el a jobb belső és külső kommunikáció megteremtése terén, ugyanakkor további fejlődést látnak szükségesnek a projekttagok. Ezért – noha nagy öröm a jelenlegi helyzet – további erőket kell koncentrálni a fejlesztésre is.
Visszajelzések fogadása – ez alatt a pont alatt például azt értjük, hogy
a kötelező évi 1-szeri közmeghallgatás helyett évente az önkormányzat
négyet is tart, ahogy az események értelemszerűen azt megkövetelik. A
Képviselő-testület üléseiről hangfelvétel készül, amely folyamatosan hozzáférhető, nyilvános. De a Hivatal honlapját magát is ide lehet sorolni – ha
összehasonlítjuk más települések, Nagyközségek, Városok honlapjaival,

azt láthatjuk, hogy Taksony Önkormányzati vezetése bátran jelenít meg
például pályázati anyagokat is, amelyeket más települések inkább megtartanak a fiókjukban.

Fejlesztendő területek



Tervezés



Intézményi látásmód



Közös gondolkodás



Kommunikáció

A fejlesztési területek kijelölése során világossá vált, hogy mindazok a fejlesztési irányok, melyeket a munkacsoport megjelölt, tulajdonképpen egy
„fő-iránynak” – a tervezésnek – egy-egy szeletét jelentik. Ezek vagy
közvetlenül (mint maga a tervezés), vagy mint a többi megjelölt fejlesztési terület közvetetten a költségvetés legtöbb elemére hatással vannak.
A tervezés a gazdálkodásnak „mindkét” oldalára, azaz mind a bevételi,
mind a kiadási „számokra” hatást tud gyakorolni, míg az intézményi látásmód jellemzőbben a kiadási oldalra van hatással, például a költségek
csökkentésével. Ugyanakkor a bevételi oldalra is hathat az intézményi látásmód, például azáltal, ha olyan területet talál, amelyen plusz bevételekhez jut. Ilyen pl. a Taksonyi „Forrás” esetében a több környező település
meleg étellel történő ellátása.
A jó költségvetés ismérvei
A költségvetés minél szélesebb hatósugarú elemzését azzal a koncepcióval
teremtettük meg, hogy több oldalról közelítő kérdésfeltevésekkel tettünk
felkiáltó-jeleket a nézőpontok folyamatos váltásához, új nézőpontok felfedezéséhez.

Volt, hogy kívülállói pozícióból vártunk szempontokat, így a cél a minél
szélesebb körből merített nézőpontok felszínre hozása volt: tervünk szerint eltávolítani szándékoztuk a saját nézőponttól a csoporttagokat, s arra
a fókuszra hívtuk fel a figyelmüket, hogy minél inkább szélesítsék elemzési szempontjaikat, s pl. a község lakosai, a község vállalkozói, a hátrányos
helyzetű csoportok, vagy pl. az egész ország speciális nézőpontjait is vegyék figyelembe.
Egy másik feladat keretében személyessé tettük a megközelítést, s azt a
feladatot adtuk a résztvevőknek, hogy a személyes felelősségi körükre
koncentráljanak, arról számoljanak be a plénumnak, hogy nekik saját maguknak milyen feladataik vannak a költségvetésben. Ennek a megközelítésnek az volt a hozadéka, hogy egyfelől a saját felelősségre helyezte át a
fókuszt, másfelől a szerepek tisztázását is lehetővé tette azáltal, hogy a
plénumon mindenki hozzászólhatott – s hozzá is szólt – a többiek hatókörének és szerepének körvonalazásához. Több ponton is születtek tisztázó csoportfolyamatok, így az előző fázis, a vezetői workshop „nyíltságot
megalapozó” törekvéseinek eredményessége azonnali visszaigazolást is
nyert. A kellemes légkörű, maximális nyitottságot biztosító vezetői fórum
mintául szolgált a folyamat továbbviteléhez.
Jó költségvetés ismérveinek való megfelelés

A projekttagok felvázolták a „jó költségvetés” ismérveit, majd értékelték
Taksony Nagyközség költségvetését az általuk meghatározott szempontok
mentén. Az értékelés során a korábban felsorolt szempontok mindegyikét

figyelembe vettük, további összevonást nem alkalmaztuk, minden szempontot egyenlő módon szerepeltettünk az értékelés során.

(Így szerepelhet például a „Jogszerű” és a „Megfelel a jogszabályi előírásoknak” szempont mentén történő értékelés egyaránt.)
Az értékelést a 0-10 skálán kértük végrehajtani, ahol a 10-es érték jelöli
az adott szempont legmagasabb szintű teljesítését. Módszertanilag megjegyzendő, hogy a résztvevők az értékelést egyenként, anonim módon a
flipchartnál végezték. A résztvevők ugyanakkor látták az előttük lévők értékelését, bár azt névhez nem tudták kötni (azaz az előttük lévő összes
értékelést látták). A „jó költségvetés” szempontjainak összegyűjtésekor és
az ezzel kapcsolatos munka során a résztvevők nem tudták, hogy ezen
szempontok mentén kell a későbbiekben értékelniük Taksony költségvetését.
Az összegyűjtött „Jó költségvetés” szempontok egyenkénti értékelését a
következő táblázat tartalmazza, csökkenő sorrendben. Más szóval a táblázat azt mutatja be, hogy a résztvevők értékelése szerint Taksony Nagyközség költségvetése a „jogszerű” és a „megfelel a jogszabályi előírásoknak”
követelmény szempontjából teljesít a legerősebben. (A két szempont
számszerű egyezősége az értékelés következetessége szempontjából kedvezően értékelendő, tekintettel arra, hogy azonos tartalom, különböző elnevezés mellett összesítve azonos értékelést kapott.)
A „Jó költségvetés” ismérvei közül a résztvevők minden tényező esetén
aránylag kedvező átlagos értékelést jelenítettek meg; az eredmények kiértékelése szempontjából a tanácsadó meglátása szerint elsősorban a té-

nyezők közötti különbségekre érdemes figyelni. Más szóval a rangsorban a
legalacsonyabb értéket kapott tényezők – így például a költségvetés „Végrehajtható” jellege, illetve hogy „Legyen B terv is” – jelenthetik a legerősebb és legkívánatosabb beavatkozási pontokat a hatékonyság növelésben.
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Elemzésünkben azt is körbejártuk, hogy a résztvevők milyen széles spektrumot használtak véleményük kifejezésre juttatásában. A szórási adatokból azt láttuk, hogy csak kevesen használtak markáns különbségeket.
Mindez arra utal, hogy a résztvevő szakértők véleménye nagyvonalakban
„egy irányba” mutat, ezáltal fejlesztési területek azonosítására alkalmas a
kapott adathalmaz.
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Ha a kapott véleményeket a tartalom mentén összesítjük, azt az eredményt kapjuk, hogy három ismérvnek való megfelelőség magasan a többiek elé tolul Taksony Nagyközség Önkormányzatának gyakorlatában, éspedig a jogszerűség, a tervezés és az átláthatóság. Ennek a három szempontnak felel meg a résztvevők szemében a leginkább Taksony Nagyközség költségvetése a jelenlegi gyakorlatban. Ezt a három tényezőt már
több sor tartalmi értelmezésével fogalmaztuk meg, és a következő ábrán

bemutatjuk az összevonások által eredményezett pontértékeket. (A csoportok a „Jó költségvetés” szempontjainak kidolgozásában egymás „mellett” dolgoztak, majd az egyes itemekre mindenki szavazott – így a „kétszeres” érték nem jelent kétszeres fontosságot, de azt egyértelműen
megmutatja, hogy két elkülönülő is hasonló szempontot emelt be a „Jó
költségvetés” szempontjai közé.)

Az adatok ilyen egyezése nem lehet másnak a következménye, csak a nagyon kiforrott, egyeztetett – szinte már tudatosított és deklarált – azonos
értékrendnek, mely az önkormányzati vezetők mindegyikének gondolatait
átitatja.
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Tételes pontozási eredmények, nyersadatok
A következőkben bemutatjuk a fenti összegzések mögött meghúzódó
nyersadatokat. Az előzetes csoportmunka és az egyéni súlyozás eredménytáblázata:
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A fejlesztési koncepció megfogalmazása
A fejlesztendő területek részletesebb elemzése nyomán már konkrét fejlesztési irányok is meghatározásra kerültek.

A „tervezés” mint fő fejlesztési irány került ki a fejlesztési koncepció kialakítása során abszolút győztesként, támasztó pillérként, mert
az elemzés során világossá vált a vezetői munkacsoport számára, hogy a
többi fejlesztési szükségletként megjelölt kérdéskör – az intézményi látásmód, a közös gondolkodás és a kommunikáció – mind beletartozik a fő
fejlesztési irányba, s mind egy-egy szelete, sajátos oldala a gazdaságosabb működés megteremtésének.
Az „intézményi látásmód” azt az igényt fejezi ki a résztvevők részéről,
hogy az Önkormányzat minden vezetője és munkatársa egyaránt képes
legyen az össz-önkormányzati érdekek meglátására és képviseletére a
munkája során. Így nagyon könnyen jutottak el oda a projekttagok, hogy
a gazdaságosság legfőbb szempontja körül járnak, hiszen az össz-érdekek
képviselete eredményezheti a legerőteljesebb gazdaságosságot és hatékonyságot.
Hasonló következtetés jelent meg a „közös gondolkodás” esetében is:
Az együttgondolkodás, a közös eredményekre jutás, a közös értékek képviselete szintén a gazdaságosságot szolgálja épp az egyöntetűség, az egyfelé húzás által, az „egy hajóban evezünk” tisztán látásával. Mindez ugyanis azt eredményezheti jó megvalósítás esetén, hogy megszűnnek a „keresztvonalak”, az egyik cél akadályoztatása egy másik által, mert minden-

ki egyetért abban, hogy mit és hogyan szeretnének elérni, s ez közös,
egyöntetűen vállalt és végrehajtott cselekvésekhez vezet el.
A kommunikáció pedig mindezen szempontok „hogyanjaként” támogatja
a fenti közös célok, a hatékonyságnövelés megvalósulását.

Miután a lehetséges fejlesztési területeket többféle elemzési módszert
használva megfogalmaztuk, a fejlesztési koncepcióra irányuló döntés
megalapozásaként szavazási módszert alkalmaztunk, amely a következő
eredményeket tette láthatóvá:

Szavazatok alakulása a konkrét fejlesztési
területek vonatkozásában (%)
„ Reggeli kávé a polgármesterrel”
intézményének bevezetése
Intézményvezetők érdekeltté tétele a
rezsiköltségek csökkentésére
Egyszerű, egységes kötelezettségvállalási és
előirányzat-nyilvántartási főfolyamatok-…
Visszacsatolások rendszerszerűvé tétele

Százalék

Pénzügyi költségvetés kommunikációja
Költségvetés nyomon követése
Pénzügy és az intézmények kapcsolata.
Egységes nyilvántartás.
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A szavazás eredményéből is látható, hogy gyakorlatilag egyetlen – bár a
maga nemében a legkomplexebb – felvetés érte el a szavazatok zömét,
azaz a résztvevők egyöntetűen az ”Egyszerű, egységes kötelezettségvállalási

és

előirányzat-nyilvántartási

főfolyamatok-

visszacsatolással, egyeztetéssel (Adatszolgáltatás, tájékoztatási
kötelezettségek.)” című fejlesztési irány megvalósításának adtak mindenek-feletti prioritást. Így a következő, interaktív szemináriumok témája
ennek a kérdéskörnek a kidolgozása lesz.

