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Szerződés hatályba 

lépésének dátuma:  
2009-03-02   

Projekt rövid 

összefoglalása:  

A projekt keretében a hivatal szervezetfejlesztését fogjuk megvalósítani 

3 részterületre kiterjedően. Az állandó folyamataink (ügymeneteink, 

kommunikáció), a projektszerű feladataink (költségvetés tervezés) és 

projektjeink (pályázatok) elemzésével kívánunk foglalkozni és 

fejleszteni (gyorsabbá, olcsóbbá, vagy mindkettő tenni) a 

megvalósítást. Célunk, hogy ezáltal hatékonyságnövekedést érjünk el 

az említett területeken, és ezzel a hivatalunk működési hatékonysága is 

javuljon.    

Projekt 

megvalósításának 

tervezett kezdete:  

2008-12-01   

Projekt megvalósítás 

tervezett befejezése:  
2010-02-15   

Projekt tényleges 

kezdete:  
2008-12-01   

Projekt tényleges 

befejezése:  
2010-02-15   

 

Jelentés 1   

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal


sorszáma:  

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2009-10-08   

Jelentéstételi 

időszak:  
2009-03-02 - 2009-09-02   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

A projekt első szakaszában végrehajtott helyzetfelmérési fázis során 

megtörtént a Hivatal, illetve tágabb értelemben az Önkormányzat 

kommunikációs, illetve lakossággal, vállalatokkal kapcsolatos 

kapcsolattartási tevékenységének átvilágítása. A fejlesztési folyamat 

következő lépéseként a második szakasz célja az volt, hogy egészen 

konkrét javaslatok készüljenek ezen tevékenység fejlesztése érdekében, 

valamint, hogy az egyéb vállalt pályázati részcélok megvalósítása is 

elinduljon. Az első fázis zárását követően a vállalkozó megkezdte a 

második fázis végrehajtását, aminek keretében az alábbi feladatok kerültek 

végrehajtásra: - Az első fázisban gyűjtött adatok feldolgozása, illetve 

mélyinterjúk lefolytatása - Átadásra került: o A Folyamat fejlesztési 

javaslati dokumentum. 

 

Jelentés sorszáma:  2   

Projekt előrehaladási 

jelentés típusa:  
Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)   

Benyújtás dátuma:  2010-05-20   

Jelentéstételi időszak:  2009-09-03 - 2010-02-15   

Döntés (megfelelt 

vagy nem):  
Elfogad   

Időszak eredményei:  

A projekt rövid összefoglalója a szakmai előrehaladásról, valamint a 

társadalmi fenntarthatósági horizontális szempontok teljesülése a 

jelentéstételi időszakban. 

 


