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1 Bevezető 

1.1 A szervezet célja 

Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓBV) célja a III. 

kerület településfejlesztési-, településrendezési-, településüzemeltetési-, város rehabilitációs 

és egyéb közfeladatainak, illetve közszolgáltatásainak ellátásával és ellátásának 

megszervezésével összefüggő komplex szakmai és operatív feladatok teljesítése. Valamint 

az ezen feladatok ellátásának pénzügyi hátterét adó önkormányzati, kormányzati és Európai 

Uniós források felhasználásnak gazdasági szempontból minél hatékonyabb, szakmai 

szempontból minél eredményesebb felhasználása. 

1.2 A szervezet bemutatása 

1. ábra – Az ÓBV 2015. áprilisától érvényes szervezeti ábrája 

 

Az ÓBV céljainak megvalósításában jelenleg 10 munkavállaló vesz részt. A szervezetet 

Virág Benedek ügyvezető irányítja, aki alá közvetlenül a szervezet munkájának négy 

alterületét (titkárság, műszaki terület, projektmenedzsment, kommunikáció) irányító vezetők, 

valamint egy támogatáskezelési menedzser (Karácsonyi Gábor) tartozik. A legnagyobb 

csoport, három munkatárssal a projektmenedzsment csoport (Banai Erika és Szentenszki 

Éva projektmenedzserek), melynek vezetője egyben a gazdasági vezető is (Czékó Gábor). A 

titkársághoz ketten tartoznak, a munkaügyi vezető (Homoki Andrea), aki egyben pénzügyi 

asszisztens is és az irodavezető (Horváth Nikoletta). A műszaki vezető (Pető Dániel) 

munkáját műszaki szekértői segítséggel látja el. A kommunikációs vezető (Lukácsházi 

Gergely) közösségfejlesztő (Avar Zoltán Bertalan) látja el az ehhez a területhez tartozó 

feladatokat. 
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1.3 Feladatleírások 

Az ügyvezető feladata az alapszerződés szerinti tevékenységek minőségi ellátásának 

biztosítása azok megszervezése és irányítása által. 

A vezető projektmenedzser feladata a szervezet városfejlesztő munkájához szükséges 

anyagi források (főként pályázatok) felkutatása és azok hatékony (üzleti és pénzügyi terv 

elkészítésével történő) felhasználásának, valamint a szervezet céljait szolgáló szakmai 

tartalom megvalósításának biztosítása. 

A projektmenedzser feladata a városfejlesztési projektek sikeres megvalósításához, 

lebonyolításához szükséges szakmai koordinátori és facilitátori, valamint operatív 

menedzseri (pénzügyi, dokumentációs) munkák ellátása. 

A gazdasági irodavezető feladata a projektmenedzserek munkájának támogatása, mind a 

szervezet gördülékeny működéséhez szükséges pénzügyi és személyügyi adminisztrációs 

feladatainak, mind az egyes, konkrét projektekhez kapcsolódó pénzügyi–operatív 

(elszámolások, kifizetési kérelmek benyújtása) és adminisztrációs (számlanyilvántartás, 

adatszolgáltatás) tevékenységek ellátásával. 

Az irodavezető feladata az iroda és a szervezet működtetéséhez szükséges fizikai 

(eszközök) és adminisztratív (iktatás, számlázás, megbeszélések dokumentációja) háttér 

biztosítása, valamint a projektmenedzserek munkájának ugyanezen szempontok szerinti 

támogatása. 

A kommunikációs vezető feladata a szervezet tevékenységének kommunikációs 

támogatása stratégiai (stratégia és válságkommunikációs terv készítése) és operatív 

(sajtómegjelenések tartalom-előállítása, rendezvény-lebonyolítás) szinten, proaktív 

(stratégia, sajtómegjelenések tartalom-előállítása, rendezvény-lebonyolítás) és reaktív 

(lakossági megkeresések kezelése, válságkommunikáció) módon egyaránt.   

A közösségfejlesztő feladata a kommunikációs vezető munkájának támogatása mellet a 

kerületi lakók körében közösség erősítő tevékenység megvalósítása, ezzel segítve a 

közösségi tervezés folyamatának eredményességét is. 

A műszaki vezető a városfejlesztési projektek műszaki tartalmának előkészítéséért, 

kivitelezésének koordinálásáért, a beruházások átadásáért, valamint az átadott beruházások 

nyomon követéséért felel. 

A műszaki szakértő feladata a műszaki vezető munkájának támogatása a projektek 

műszaki tartalmának megvalósításában. 

A támogatáskezelési vezető feladata a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) által kiírt, kerületi társasházakat érintő 

társasház-felújítási, életveszély-elhárítási, zöldfelület-gondozási és energetikai 
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korszerűsítéshez kapcsolódó, illetve lépcsőházi kamerarendszer kiépítésére vonatkozó 

pályázatok támogatói oldali lebonyolítása. 

1.4 A szervezet működésének jogi, szabályozási háttere 

Az ÓBV működését az Önkormányzat, mint alapító, Képviselő-testületének 635/2010.(X.14.) 

határozata alapján született alapítói határozata szabályozza. A társaság működését egy 

háromtagú bizottság felügyeli. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, mely 

azt jelenti, hogy a vezető tisztségviselőtől és a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást 

kérhet, amelyet 15 napon írásban kell teljesíteni. A felügyelőbiztosság a társaság könyveit és 

iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagja 

a társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, 

amennyiben jogszabály erről így rendelkezik. 

Az ÓBV határozatlan időtartamra jön létre, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak 

kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a 

tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

Az Önkormányzat és az ÓBV között 2011. május 26. napján létrejött Városfejlesztési 

Alapszerződés értelmében az Önkormányzat megbízza az ÓBV-t az Önkormányzat komplex 

településfejlesztési-, településrendezési, településüzemeltetési-, illetve város rehabilitációs, 

valamint egyéb közfeladatainak, illetve közszolgáltatásainak ellátásával, továbbá ellátásuk 

megszervezésével összefüggő feladatok ellátásával. 

A Képviselőtestület 752/2013 (X.24.) számú határozata értelmében megbízta az ÓBV-t a 

határozatban felsorolt projektek esetében a projektmenedzsment, tájékoztatás és 

nyilvánosság, műszaki ellenőrzés és közbeszerzési feladatok elvégzésével. 

A Képviselőtestület 708/2014.(XI.3.) számú határozata értelmében teljes körű személyi csere 

történt a társaság háromtagú felügyelő bizottságában. 

Az ÓBV, mint munkáltató a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény a munka 

törvénykönyvéről) alapján, az abban foglalt, a tisztességes foglalkoztatásra vonatkozó 

alapvető szabályokat betartva végzi működését. 

1.5 Tevékenységek 

A társaság által ellátandó, az Önkormányzat településfejlesztési-, településüzemeltetési-, 

város rehabilitációs, illetve egyéb közfeladataihoz, valamint közszolgáltatásaihoz kapcsolódó 

feladatok a következők: 

A pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatok 

 A projekt céljainak, az elvégzendő feladatoknak a meghatározása, javaslattétel az 

Önkormányzat képviselő-testülete felé; 

 Az Önkormányzat képviselő-testülete döntésének megfelelően a pályázat/támogatási 

kérelem elkészítése; 
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 Az Önkormányzat által a pályázat/támogatási kérelem elkészítésére felkérni kívánt 

személy igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, 

koordinálása; 

 Pályázat/támogatási kérelem előkészítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás; 

 Projektjavaslatok benyújtás előtti minőségbiztosítása; 

 Benyújtott projektjavaslatok állapotának figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a 

támogatóval, illetve közreműködő szervezettel. 

A pályázatok megvalósításával kapcsolatos feladatok 

 A támogatási szerződések megkötéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok 

ellátása, koordinálása; 

 Általános projektmenedzsment feladatok ellátása (projekt előrehaladási jelentések, 

kifizetési kérelmek, támogatási szerződés módosítások elkészítése, benyújtása, 

megvalósítási tevékenységek összehangolása, stb.); 

 Fejlesztési projektek műszaki koordinációja; 

 A projekt megvalósításával kapcsolatos operatív irányítási, koordinációs, műszaki 

ellenőrzési, pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátása; 

 A kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek 

elvégzése; 

 Kapcsolattartás a projekt ellenőrzésére jogosult szervezetekkel; 

 Projektzárással, elszámolással, támogatáslehívással kapcsolatos adminisztratív, 

operatív feladatok ellátása. 

A pályázatok nyomon követésével kapcsolatos feladatok 

 Fenntartási jelentések elkészítése, benyújtása; 

 Projekt indikátorok teljesülésének nyomon követése, kapcsolódó adminisztratív 

feladatok ellátása. 

Az Önkormányzat által közfeladataihoz, illetve közszolgáltatásaihoz kapcsolódóan kiírt 

– különösen a társasházak felújítása, életveszélyes állapot megszüntetése, zöldfelület 

gondozása iránti – pályázataival kapcsolatos feladatok 

 Beérkezett pályázatok alaki és tartalmi vizsgálata; 

 A pályázat odaítélésére vonatkozó javaslattétel; 

 Támogatási szerződés aláírásra való előkészítése. 

Egyéb feladatok 

 Pályázatfigyelés; 

 Pályázati nyilvántartások vezetése, kezelése; 

 Középtávú városfejlesztési stratégia kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata. 
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2 Operatív működés 

2.1 Munkarend 

A munkaidő nyilvántartás dokumentálása a munkatársak által papíralapon történik, a reggeli 

érkezés és a délutáni távozás időpontját mindenki maga írja be az irodában vezetett 

nyilvántartásba. Ezt az irodavezető dokumentálja elektronikus alapon egy összesítő 

táblázatban, mely munkatársanként egyszámos, összegző és részletes, napi bontást 

bemutató adatokat is tartalmaz. A munkaidő dokumentálás elektronikus formára történő 

átültetésének megkönnyítését szolgáló lehetséges sablon a mellékletek között található (1. 

sz. melléklet). 

A munkaidő a hivatali munkarendhez igazodik, azaz hétfőn 8:00-18:00 között, kedd-

csütörtöki napokon 8:00-16:30 között, pénteken pedig 8:00-12:30 közötti időtartamban kell a 

munkatársaknak dolgozni. Az ebédidő nem számít bele a munkaidőbe. Az általános 

munkavégzési keretek mellett a cél az, hogy a 8:00 és 18:00 közötti időtartamban minél 

nagyobb átfedés legyen az önkormányzati hivatali munkaidővel, azaz minden munkatárs a 

megadott keretek között a vele együttműködők munkaidejének megfelelően alakítja saját 

munkaidejét. A törzsidő, amikor minden munkavállalónak a munkahelyén kell tartózkodnia a 

9:00-15:30 közötti idősáv, mely a részmunkaidőben dolgozó munkatársak számára is 

betartandó. 

A szabadság nyilvántartás két részből áll: a szabadságtervezés a „Szabadságolási terv” c. 

táblázat segítségével történik, mely egy, az Adminisztráció mappában megtalálható, 

mindenki számára hozzáférhető és egyénileg kitöltött táblázat (2. sz. melléklet). A nyári 

szabadságokat megelőzően megtekintésre szokott kerülni, az esetleges ütközések kiszűrése 

érdekében. 

A második lépésben a szabadságok dokumentálása történik meg, papíralapon. Ezt az 

irodavezető végzi, a munkatársak – felettesükkel előre egyeztetett és jóváhagyott – igénye 

alapján. A szabadságolási kérvények a havi jelenléti ívhez kerülnek hozzáfűzésre. Ennek 

egy elektronikus úton is szerkeszthető változatára a mellékletek között megtalálható (3. sz. 

melléklet) lehetne használható. 

Az egy hétnél hosszabb szabadság-igényt minimum 2 héttel a tervezett szabadság 

megkezdését megelőzően jelezni kell. 

2.2 Levelezések rendje 

A hivatalos, papíralapon küldött levelek esetében levélpapírsablon (4. sz. melléklet) 

használandó.  

Az elektronikus úton történő levelezés esetében az e-mailek alján egységes formátumú a 

feltüntetendő aláírás. Ez a következőképpen kell, kinézzen: 
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Vezetéknév Keresztnév 
beosztás 
 
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. em. 18. 
Tel: +36 1 244 XXXX 
Mobil: +36 XX XXX  XXXX 
Fax: +36 1 244 8226 
E-mail: vezeteknev.keresztnev@obuda-varosfejleszto.hu 
 

A belső levelezés elektronikus úton történik, nincs használatban levelezőlista vagy csoport, 

az e-maileket az illetékes kollégáknak mindegyikét a címzettek közé rakva kell elküldeni. A 

„Címzett”, a „Másolat”mezők használatára vonatkozóan nincsen más előírás. 

A belső levelezésre vonatkozó előírások tekintetében a legfontosabb szempont a hatékony 

információáramlási csatornák biztosítása, vagyis a releváns információk eljuttatása a 

megfelelő embereknek.  

 A címzettek köre: az egyes gyakran előforduló feladattípusok, projekt fázishoz 

köthető munkák esetében érdemes előre meghatározni a címzettek körét, vagyis ne 

kerüljön bele a levelezésbe az adott téma döntési szintjéhez képest magasabb 

pozícióban levő munkatárs, de minden olyan kolléga kerüljön a címzettek közé, aki 

számára az adott levelezés információval bír.  

 A „Címzett” és a „Másolat” mezők használata: a levél témájában, az abban felvetett 

kérdésekben közvetlenül érintett kolléga/kollégák a „Címzett” mezőbe 

kerüljön/kerüljenek. A nem közvetlenül, hanem közvetetten érintett munkatársak a 

„Másolat” mezőben legyenek, ezzel is jelezve számukra, hogy nem tőlük várunk 

reakciót az adott levélre, de fontos, hogy tudjanak annak tartalmáról. 

 Tárgy mező: a tárgy mező használata minden esetben kötelező, az adott projekt 

megnevezésével és az email tárgyát képező feladat, témakör megnevezésével (pl.: 

ÓBV belső – nyári szabadságok vagy: KEOP X.Y.Z. – projektindító megbeszélés). 

 Sürgősség: az email tárgyában, vagy a levelezőrendszer adta funkcióval legyen 

kötelező jelezni a levél sürgősségét. A sürgősnek jelölt levelek esetében érdemes 

megállapodni egy válaszolási határidőben (például még aznapi válaszadás, 2 órán 

belüli válaszadás).  

mailto:vezeteknev.keresztnev@obuda-varosfejleszto.hu
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2.3 Dokumentálás rendje 

A dokumentálás kétféle módon, papír alapon és elektronikus úton történik. A postai úton 

érkező levelek ahhoz kerülnek, akinek szólnak, nem készül belőlük másolat, a címzett dönt 

arról, hogy olyan fontosságú-e a levél, hogy beszkennelésre kell-e kerüljön. Az emailen 

érkező dokumentumok esetében szintén az illetékes projektmenedzser dönt arról, hogy 

kinyomtatja-e a levelet. Papír alapon, dossziékban egy szekrényben elzárva elérhetőek a 

különböző munkaügyi dokumentumok, a jelenléti ívek, önéletrajzok, az önkormányzattal, 

illetve az ÓBV alvállalkozóival kötött szerződések, valamint a bérrel kapcsolatos 

dokumentumok. 

A mindennapi irodai ügyekkel kapcsolatos dokumentumok nem kerülnek szkennelésre, a 

hivatalos szervektől érkező iratokat (pl.: KSH, táppénz papír) viszont dokumentálják 

elektronikus úton is. Ezek a mapparendszer Adminisztráció mappájában találhatók. 

A közbeszerzési dokumentumok tárolása az Adminisztráció mappa Közbeszerzés 

mappájában és/vagy az adott projekt mappájában történik; nincs arra vonatkozóan egységes 

irányelv, hogy a projektmenedzser mikor delegálja a közbeszerzéssel kapcsolatos 

feladatokat az irodavezetőnek. Szintén a projektmenedzser döntése, hogy az adott projektet 

támogató szervezettel kötött szerződések dokumentálása meg kell-e legyen az 

irodavezetőnél is, vagy csak az adott projekt mappájában. 

2.4 Iktatás rendje 

Az iktatás rendjére vonatkozóan nincsen írásos szabályzat. A postai kimenő és bejövő 

levelek, számlák kapnak iktatószámot. Az emailen érkező dokumentumok nem kerülnek 

iktatásra. A témához kapcsolódóan egy teljes folyamatszabályozási leírás található a 9. 

fejezetben a számlázás rendjére vonatkozóan. 

Az iktatás szabványosítása érdekében ajánlott az iktatásokat jegyző táblázatban az iktatásra 

került dokumentumokat egy egységes iktatási irányelv alapján különböző információkkal 

ellátni az alábbi kategóriákban: 

 Iktató azonosító; 

 Iktatócsoport: az adott projekt szöveges megnevezése; 

 Projektkód: az adott projekt betű- és szám karakterekből álló rövid kódja; 

 3-5 karakteres rövidített dokumentum elnevezés (pl.: számla – szla); 

 Az iktatandó dokumentum típusa (pl.: bejövő/kimenő számla); 

 A dokumentum keltezésének dátuma; 

 Az adathordozó típusa (papír, elektronikus). 

Az iktatás megvalósítására nem áll rendelkezésre iktató szoftver, helyette egy egyszerű 

Excel-táblázatban is elvégezhető a kategorizálás. 
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2.5 Feladatok nyomon követésének rendje 

Az ÓBV vezetősége a folyamatban lévő feladatok nyomon követését az erre rendszeresített 

projektnyilvántartó táblázatban tudja megtenni. A táblázat tartalmi elemeit és az ellenőrzés 

folyamatát a Működési Kézikönyv keretein kívül szabályozott, Vezetői Információs Rendszer 

tartalmazza.  

2.6 Megbeszélések rendje 

Havonta egyszer a hónap első hétfőjén van egy össz-szervezeti, ún. nagy megbeszélés, 

melyen az ÓBV mindegyik munkatársa részt vesz. Erről a megbeszélésről jegyzőkönyv 

készül, melynek általános részét az irodavezető, projektekre vonatkozó szakmai részét a 

vezető projektmenedzser készíti.  

A havi egy nagy megbeszélésen kívül minden hétfőn van heti projektmegbeszélés is, melyen 

a projektekben dolgozó munkatársak vesznek részt.  

2.7 Nyilvántartások 

Az ÓBV által vezetett nyilvántartásokat a mellékletek között megtalálható táblázat összegzi 

(5. sz. melléklet).  

2.8 Irodai ügyek rendje 

Az irodai felszerelésekre vonatkozó igényeket az irodavezető felé kell jelezni. Az 

irodavezető gyűjti azokat, valamint figyeli a készleteket és ezek alapján rendel a beszállítótól, 

megfelelő mennyiség összegyűlését követően. Változásokhoz kapcsolódóan előfordul, a 

szokásostól eltérő, nagyobb összegű beszerzés is, ezek megrendelése is az irodavezető 

feladata. 

Az informatikai rendszer fenntartását és karbantartását egy szerződött alvállalkozó látja 

el. A munkatársaknak probléma vagy kérdés esetén az irodavezetőt kell értesíteni. Általános, 

több vagy minden munkatársat érintő esetben ő lép kapcsolatba az informatikai támogatást 

ellátó alvállalkozóval. Egyedi problémák esetén általában az adott munkatárs lép közvetlenül 

kapcsolatba az informatikai támogatást nyújtó szakemberrel. A fénymásoló gép 

karbantartására szintén alvállalkozó van szerződtetve, a velük való kapcsolattartás szintén 

az irodavezető feladata. 

Minden munkatárs rendelkezik egy vezetékes és egy mobil telefonkészülékkel. Ez utóbbin 

keresztül a munkatársak ingyen tudják egymást elérni, ha nem az irodában tartózkodnak. Az 

egyéb hívások lebonyolítására nincsen vonatkozó szabály vagy eljárás. 

Az irodában egy nagy közös tárgyaló, illetve az egyik munkatársi szobában egy kisebb 

tárgyalóasztal található. A tárgyaló-használat rendjére vonatkozóan folyamatban van egy 

olyan fájl létrehozása, amely minden munkatárs számára elérhető, hogy ebben lehessen 

jelezni a tárgyaló foglalásokat.  
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3 Fő működési folyamatok  

Jelen Működési Kézikönyv, a benne szereplő folyamatok leírásának struktúrája kettős célt 

szolgál: 

 A folyamatok fő lépéseinek, azok kapcsolódásának bemutatása a hatáskörök 

meghatározása és lehatárolása érdekében az ÓBV szervezetén belül, illetve az 

együttműködő önkormányzati szervezetek és az esetleges szerződött külső partnerek 

vonatkozásában; 

 A felsorolt lépéseknél olyan minőségi kritériumok meghatározása, amelyek 

mentén megállapítható az adott lépés eredményes végrehajtása, amely egyben a 

feladat végrehajtásáért felelős személyekre vonatkozó elvárások megfogalmazása is. 

A Működési Kézikönyv célja továbbá, hogy támogatást nyújtson a bemutatott folyamatokban 

érintett szereplők számára, ezzel biztosítva a folyamatok átláthatóságát, az érintettek 

megfelelő együttműködését és a tevékenységek eredményességét.  

A Működési Kézikönyv kialakítása során felmérésre kerültek az ÓBV és az együttműködő 

önkormányzati partnerszervezetek tapasztalatai és elvárásai a városfejlesztési 

tevékenységről, annak megvalósításáról, ezek alapján került kialakításra a Kézikönyv 

szerkezete és tartalma. A bemutatott folyamatok az előzetes felmérés alapján azok a fő 

szakmai alap- és támogató funkciók, amelyek leginkább meghatározzák az ÓBV 

eredményes működését. A bemutatott folyamatok a megismert jelenlegi működésen alapuló, 

ideális működést írják le. 

Jelen kézikönyvben szabályozott folyamatok: 

 Projekt-előkészítés, tervezés 

 Pályázatfigyelés, pályázatírás 

 Projektmenedzsment 

 Közbeszerzések stratégiai tervezése, statisztikai adatszolgáltatás 

 Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, a szerződés teljesítésének 

folyamata 

 Projektkommunikáció 

 Közösségi tervezés 

 Műszaki tervezés, lebonyolítás és ellenőrzés koordinációja 

 Társasházi támogatások kezelése 

 Beérkező számlák kezelése 

 Kimenő számlák kezelése 

 Toborzás-kiválasztás 

A Működési Kézikönyv bevezetését követően javasolt folyamatfelelősök kinevezése és a 

folyamatfelelősök tapasztalatai alapján a folyamatok leírásának évenkénti frissítése. 
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3.1 Ábrázolás technika 

Az egyes folyamatok szabályozása az általános áttekintés mellett egy lépésekre bontott 

leírást tartalmaz táblázatos és összefoglaló ábra formátumban. Az ábrákon alkalmazott 

jelölések jelentése a következő:  

2. ábra - A folyamatábrák jelöléseinek jelentése 
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4 Pályázati projektmenedzsment 

4.1 Áttekintés 

Az ÓBV pályázati- és projektmenedzsment feladatai az Önkormányzat által saját, hazai vagy 

uniós forrásból megvalósuló projektjeihez köthetőek. A szabályozás több, önállóan vagy 

egymásba kapcsolódva is működtethető folyamatot ölel fel.  

A szabályozásra kerülő folyamatok: 

 Projekt-előkészítés, tervezés 

 Pályázatfigyelés, pályázatírás 

 Projektmenedzsment 

Jelen Pályázati- és projektmenedzsment folyamat keretként kívánja bemutatni az ÓBV teljes 

működési folyamat fő lépéseit, azok részletesebb kifejtését jelen Működési Kézikönyvben 

található közbeszerzés, lakossági kommunikáció, műszaki tervezés, lebonyolítás és 

ellenőrzés és számlák kezelése folyamatok tartalmazzák.    

A folyamat során az alábbi szereplők azonosíthatóak: 

ÓBV belső erőforrások: 

 Ügyvezető 

 Vezető projektmenedzser 

 Projektmenedzser 

 Műszaki vezető 

Önkormányzati egységek vagy tisztségviselők: 

 Képviselő-testület 

 Városüzemeltetési Főosztály 

 Jogi és Közbeszerzési Osztály 

Külső szakértők: 

 Közbeszerzési tanácsadó 

 Pályázati tanácsadó 

 Külső szakértő (tevékenységében nem nevesített) 

A Pályázati- és Projektmenedzsment folyamatok és a kapacitások tervezésére az 

Önkormányzat által tervezésre vagy megvalósításra kiadott projektek beérkezését követően 

kerülhet sor. Az alábbi folyamatok szabályozása során figyelembe vételre került, hogy 

folyamatosan, az év bármely szakában adódhatnak megvalósításra vagy tervezésre váró 

projektek. A megvalósítandó projektek humánerőforrás biztosítása tekintetében javasolt, 

hogy egy bizonyos típusú folyamat megvalósítása egy projektmenedzserhez tartozzon. 

Ezáltal nemcsak a projektben elvégzett tevékenységek folytonossága őrizhető meg, hanem 

a megvalósítás során szerzett szakmai tapasztalat újrahasznosítása és tökéletesítése is 

megvalósulhat a munkatársak szintjén. 



 

Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

4.2 Projekt-előkészítés, tervezés 

3. ábra: Projekt-előkészítés, tervezés folyamat főbb lépéseinek bemutatása  
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1. táblázat: Projekt-előkészítés, tervezés folyamat leírása  

Folyamat neve Projekt-előkészítés, tervezés 

Folyamat definíciója 

A projekt-előkészítési és tervezési feladatok azon megvalósítás előtti fázisban lévő projekteknél merülnek fel, amelyeknél a projektmegvalósításhoz 

bizonyos előzetes, a projekt megvalósíthatóságát és eredményességét jelentősen befolyásoló lépések szükségesek. Például a komplex városfejlesztési, 

településrendezési tervek illetve megvalósíthatósági tanulmányok készítése. 

 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. Önkormányzati megbízás 

A folyamat az Önkormányzat / 

Képviselő-testület által szóban vagy 

jegyzőkönyv szintjén jelzett projekt-

előkészítési vagy tervezési feladat 

dokumentálása és delegálása 

megtörténtével kezdődik.   

 

Ez a lépés akkor eredményes, ha az 

önkormányzat összes és részletes 

elvárása azonosítható a megbízás 

tartalmával és kivitelezésével 

kapcsolatosan.  

Önkormányzat 

 

Képviselő-testület  

 

Ügyvezető 

- 
Vezető 

projektmenedzser 
- - 

Írásos vagy szóbeli 

megbízás a projekt-

előkészítési vagy 

tervezési feladatra 

vonatkozóan.  

(Az ÓBV és az 

Önkormányzat 

között létrejött 

alapszerződésre 

hivatkozva.) 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

2. 

Belső projektindító 

megbeszélés az elvégzendő 

feladatok és mérföldkövek 

azonosítására 

Belső projektindító megbeszélés 

szervezése, amelyen az ügyvezető, a 

vezető projektmenedzser és a 

projektmenedzserek átbeszélik a 

bemeneti információkat, 

meghatározzák a projekt-előkészítési 

vagy tervezési feladat legfontosabb 

paramétereit: időtartam, cél, 

szükséges emberi és anyagi 

erőforrások, feladatok illetve 

mérföldkövek és szereplők.  

Több szereplős, nagyobb projektek 

esetében Projekt Alapító Dokumentum 

kiállítása javasolt, amely rögzíti a 

projekt-előkészítési folyamat célját, 

feladatait, azok mérföldköveit, 

határidőit, és felelőseit. (A Projekt 

Alapító Dokumentum sablont a 6. sz. 

melléklet tartalmazza.) 

 

Ezzel egy időben elektronikusan és 

papír alapon is meg kell nyitni a projekt 

mappáját, valamint a projektet fel kell 

Vezető 

projektmenedzser 

Ügyvezető 

 

Projektmenedzser 

- Ügyvezető 

Írásos vagy szóbeli 

megbízás a 

projekt-előkészítési 

vagy tervezési 

feladatra 

vonatkozóan.  

 

Egyéb projekt 

információk. 

 

Projekt Alapító 

Dokumentum 

sablon. 

Feladatokat/mérföld

köveket, a kijelölt 

végrehajtókat, 

felelősöket és a 

határidőket 

tartalmazó 

emlékeztető vagy 

feljegyzés. 

 

Nagyobb projektek 

esetében a fentieket 

részleteiben rögzítő 

Projekt Alapító 

Dokumentum. 

 

Papír alapú 

projektmappa. 

 

Elektronikus 

projektmappa. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

vezetni a belső nyilvántartásba. Az 

elektronikus mappában minden 

projekttel kapcsolatos dokumentumot 

le kell menteni, a papír alapú 

mappában csak az alapdokumentumok 

lefűzése kötelező: előterjesztések, 

határozatok, megbízási szerződések. 

 

A feladat akkor eredményes, ha a 

mérföldkövek és elvégzendő feladatok 

rögzítésre kerültek, ezekhez 

hozzárendelésre került a szükséges 

erőforrás és a megvalósítás során nem 

lesz tervezési hibából adódó 

fennakadás. 

3. 
Külső szakértő(k) 

közbeszerzése 

Amennyiben saját erőforrásból a 

projekt-előkészítési vagy tervezési 

feladatok nem megoldhatóak, külső 

szakértő bevonása szükséges.  

A folyamat ezen lépése szorosan 

kapcsolódik a külső szakértő 

bevonásához szükséges kiválasztási 

eljárás lefolytatásához, amely mint 

Projektmenedzser 

Közbeszerzési 

szakértő 

 

Műszaki szakértő 

Ügyvezető 
Vezető 

projektmenedzser 

Feladatokat/mérföl

dköveket, a kijelölt 

végrehajtókat, 

felelősöket és a 

határidőket 

tartalmazó 

emlékeztető vagy 

feljegyzés, 

Aláírt vállalkozói 

szerződés 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

önálló folyamat külön kerül kifejtésre. 

 

A feladat akkor eredményes, ha 

minden várható feladathoz 

hozzárendelésre került a szükséges 

erőforrás és menetközben nem merül 

fel kapacitás- vagy kompetenciahiány.  

 

Kapcsolódó folyamat:  

- Közbeszerzési eljárások 

előkészítése, lefolytatása, a 

szerződés teljesítésének 

folyamata. 

amelyben rögzítve 

van, hogy mely 

feladatokra milyen 

kompetenciával 

rendelkező külső 

szakértő bevonása 

szükséges. 

 

Nagyobb projektek 

esetében a 

fentieket 

részleteiben 

rögzítő Projekt 

Alapító 

Dokumentum. 

4. 

Projekt-előkészítési szakmai 

dokumentum, koncepció vagy 

kiviteli terv elkészítése 

A projekt-előkészítési feladatok 

esetében egy pályázathoz vagy 

fejlesztési igényhez kapcsolódó 

szakmai dokumentum elkészítése (pl. 

megvalósíthatósági tanulmány, 

integrált településfejlesztési stratégia 

stb.) 

Tervezési feladatok esetében 

Projektmenedzser 

Külső szakértő 

 Műszaki vezető 

Tervező 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Szakmai 

dokumentum 

sablonok. 

 

Feladatlisták. 

Projekt-előkészítési 

feladat esetében a 

megfelelő szakmai 

dokumentum (MT, 

ITS stb.). 

 

Tervezési feladat 

esetében koncepció 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

koncepció vagy kiviteli terv elkészítése. 

 

A feladat elvégzéséhez, amennyiben 

rendelkezésre áll a megfelelő 

dokumentumsablonok használata 

ajánlott.  

A projektmenedzser felelőssége 

követni a megvalósítást és az 

esetleges változásokat a vezető 

projektmenedzserrel leegyeztetni. 

 

A feladat végrehajtásának 

ellenőrzéséhez a vezető 

projektmenedzserrel összeállított, előre 

meghatározott feladatokat vagy 

mérföldköveket tartalmazó feladatlista 

használata javasolt. (A tervezési 

feladatlistára mintát a 7. és 8. sz. 

melléklet tartalmaz) 

Tervezés esetében a Műszaki tervezés 

folyamat tartalmazza a kivitelezést 

megelőző feladatok folyamatát. 

 

vagy kiviteli terv. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

Kapcsolódó folyamat: 

- Műszaki tervezés 

5. Lakossági tervegyeztetés 

Projekt-előkészítési szakmai 

dokumentum, koncepció vagy kiviteli 

terv lakossági fórumon történő 

egyeztetése, a lakossági észrevételek 

fogadása, feldolgozása, valamint 

visszajelzések küldése. 

 

Kapcsolódó folyamat: 

- Lakossági kommunikáció 

Projektmenedzser 

Külső szakértő 

 

Műszaki vezető 

 

Tervező 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Projekt-előkészítési 

feladat esetében a 

megfelelő szakmai 

dokumentum (MT, 

ITS stb.). 

 

Tervezési feladat 

esetében 

koncepció vagy 

kiviteli terv. 

 

Lakossági 

észrevételek. 

6. 

Projekt-előkészítési szakmai 

dokumentum, koncepció vagy 

kiviteli terv véglegesítése 

A feladat jellegétől függően a 

megfelelő körben történő ellenőrzés 

lefolytatása az Önkormányzat illetékes 

szerveivel. 

 

Az esetleges hibák és hiányosságok 

közös korrekciója után az elkészült 

projekt-előkészítési dokumentum, 

koncepció vagy kiviteli terv 

Főépítészi és 

Várostervezési Iroda 

vagy 

Városüzemeltetési 

Főosztály 

vagy 

Óbuda 

Vagyonkezelő Zrt. 

Projektmenedzser 

 

Műszaki szakértő 

 

Külső szakértő 

Vezető 

projektmenedzser 
 

Projekt-előkészítési 

szakmai 

dokumentum, 

koncepció vagy 

kiviteli terv.  

 

Lakossági 

észrevételek. 

 

Véglegesített 

projekt-előkészítési 

szakmai 

dokumentum, 

koncepció vagy 

kiviteli terv. 

  

További 

kiegészítésre 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

véglegesítése.  

 

Az ellenőrzést a projektmenedzser 

felügyeli, végezheti. Az ellenőrzés 

történhet szakaszosan az egyes 

mérföldkövekhez igazodva vagy 

egyszeri alkalommal a feladat 

legvégén. 

  

A lépés akkor eredményes, ha az 

ütemezésénél tervezett, ellenőrzésre 

fordított idő reális, továbbá, ha az 

ellenőrzést követően korrekciók nem 

szükségesek. 

Ellenőrző listák. javasolt szakmai 

dokumentum 

esetén az 

Önkormányzat 

illetékes szervei 

által 

megfogalmazott 

észrevételek. 

7. 

Projekt-előkészítési szakmai 

dokumentum, koncepció vagy 

kiviteli terv leadása 

A véglegesített projekt-előkészítési 

szakmai dokumentum, koncepció vagy 

kiviteli terv megküldése az 

Önkormányzat részére.  

 

A lépés akkor eredményes, ha a 

szakmai dokumentumok, koncepciók 

vagy tervek az előzetesen felmért 

igényeknek megfelelő mértékben és 

Ügyvezető - - - 

Véglegesített 

projekt-előkészítési 

szakmai 

dokumentum, 

koncepció vagy 

kiviteli terv. 

 

 

Leadott projekt-

előkészítési 

szakmai 

dokumentum, 

koncepció vagy 

kiviteli terv. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

struktúrában kerültek kidolgozásra.  

8. 

Projekt-előkészítési szakmai 

dokumentum, koncepció vagy 

kiviteli terv elfogadása 

Az elkészült projekt-előkészítési 

dokumentum jellegétől függően, 

amennyiben releváns ennek 

felterjesztése Képviselő-testületi 

elfogadásra.  

 

A folyamat akkor sikeres, ha a 

véglegesített projekt-előkészítési 

szakmai dokumentumot, koncepciót 

vagy tervet a Képviselő-testület 

módosítási igény nélkül elfogadja. 

Önkormányzat 

 

Képviselő-testület 

- Ügyvezető  

Leadott projekt-

előkészítési 

szakmai 

dokumentum, 

koncepció vagy 

kiviteli terv. 

 

 

Képviselő testületi 

előterjesztés. 

Képviselő-testületi 

határozat. 

 

Elfogadott projekt-

előkészítési 

szakmai 

dokumentum… 

 

További 

kiegészítésre 

javasolt szakmai 

dokumentum 

esetén a Képviselő-

testületi 

észrevételek. 

 

Projekt-előkészítés, tervezés folyamathoz kapcsolódó mellékletek: 

 6. sz. melléklet - Projekt Alapító Dokumentum sablon 

 7. sz. melléklet - Feladatlista tervezéshez 

 8. sz. melléklet - Feladatlista közösségi tervezéshez  
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4.3 Pályázatfigyelés, pályázatírás 

4. ábra: A pályázatfigyelés, pályázatírás folyamat főbb lépéseinek bemutatása 
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2. táblázat: Pályázatfigyelés, pályázatírás folyamat leírása 

Folyamat neve Pályázatfigyelés, pályázatírás 

Folyamat definíciója 
A Pályázatfigyelés, pályázatírás folyamatba a Projekt-előkészítési, tervezési szakaszban már előkészített vagy az Önkormányzat egyéb megvalósítani 

kívánt projektjeinek támogatásszerzése tartozik, a releváns pályázati felhívások azonosításától egészen ezek kidolgozásig és beadásáig. 

 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. Pályázatfigyelés 

Az Önkormányzat és intézményei 

számára releváns pályázatok 

figyelése. A Pályázati Összefoglaló 

táblában heti rendszerességgel a 

megadott szempontok szerint rögzíteni 

szükséges az újonnan megjelenő 

pályázatokat, a módosult pályázatokat 

pedig aktualizálni. (A Pályázati 

Összefoglaló tábla sablonját a 10. sz. 

melléklet tartalmazza.) 

 

A pályázati kiírás elérésére mutató link 

rögzítése mellett a pályázati felhívások 

szövegét és a hozzá tartozó 

Projektmenedzser - 

Ügyvezető 

 

Vezető 

projektmenedzser 

 

- 

Pályázati 

összefoglaló tábla 

sablon. 

Aktualizált Pályázati 

összefoglaló tábla. 

 

Mentett pályázati 

felhívások és 

mellékletek. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

mellékelteket a pályázati felhívásokra 

létrehozott mapparendszerbe le kell 

menteni. 

 

A folyamatlépés akkor sikeres, ha 

minden újonnan megjelenő pályázat 

azonosítva lett és az erre 

rendszeresített táblában kivonatolásra 

is került.  

2. 
Értesítés új pályázat 

megjelenéséről 

Új pályázat esetén azonosítani kell az 

Önkormányzat azon illetékes szerveit 

és intézményeit, amelyek számára a 

támogatás releváns lehet és részükre 

értesítés kiküldése. 

 

A pályázatról szóló értesítés kiküldését 

követően az adott önkormányzati szerv 

vagy intézmény nevét és a kiküldés 

dátumát rögzíteni kell a Pályázati 

Összefoglaló táblában. 

 

A folyamatlépés akkor eredményes, ha 

az újonnan megjelent pályázathoz 

Projektmenedzser 
Vezető 

projektmenedzser 

Ügyvezető 

 

Önkormányzati 

szervek 

 

Önkormányzati 

intézmények 

 

- 

Aktualizált 

Pályázati 

összefoglaló tábla. 

 

Mentett pályázati 

felhívások és 

mellékletek. 

Pályázati 

értesítések. 

 

Értesítésekkel 

kiegészített 

pályázati 

összefoglaló tábla. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

egyértelműen azonosításra került a 

releváns önkormányzati szerv vagy 

intézmény, és részére a pályázatról 

szóló értesítést kiküldésre is került.  

3. Döntés-előkészítés 

Előterjesztés összeállítása a 

Polgármester, majd a Képviselő-

testület részére a releváns pályázati 

felhívásról és támogatható projektről. 

Az előterjesztés tartalmazza a 

pályázati felhívás kivonatát, a 

támogatásra szánt projektötletet, 

valamint ezek összehangolására 

szükséges lépéseket. (Az 

előterjesztésre kerülő egyes 

szempontok listája a 9. sz. melléklet 

tartalmazza.) 

Projektmenedzser 
Vezető 

projektmenedzser 

Polgármester 

 

Ügyvezető 

Polgármester 

 

Képviselő-testület 

Előterjesztés. 
Képviselő-testületi 

határozat. 

4. 
Pályázatírási megbízás 

beérkezése 

Egy adott projektre vagy projektötletre 

vonatkozó pályázatírási megbízás az 

önkormányzat képviselő-testületi 

határozatával kezdődik. 

 

Ez a lépés akkor eredményes, ha az 

önkormányzat összes és részletes 

Projektmenedzser Ügyvezető 
Vezető 

projektmenedzser 
- 

Képviselő-testületi 

határozat. 

Projektnyilvántartás

ba történő rögzítés, 

mapparendszer 

létrehozása. 



 

31 

Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

elvárása azonosítható a megbízás 

tartalmával és kivitelezésével 

kapcsolatosan. Emellett a pályázatírási 

feladat a projektnyilvántartás minden 

szintjén megjelenik. 

5. 

Belső projektindító 

megbeszélés az elvégzendő 

feladatok és mérföldkövek 

azonosítására 

Belső projektindító megbeszélés 

szervezése, amelyen az ügyvezető, a 

vezető projektmenedzser és a kijelölt 

projektmenedzser átbeszélik a 

bemeneti információkat, 

meghatározzák a pályázatírási feladat 

legfontosabb paramétereit: időtartam, 

cél, szükséges emberi és anyagi 

erőforrások, feladatok illetve 

mérföldkövek és szereplők.  

 

Több szereplős, konzorciumban 

megvalósuló pályázatok esetében 

Projekt Alapító Dokumentum kiállítása 

javasolt, amely rögzíti a pályázatírási 

feladat mérföldköveit és ezek 

határidejét, illetve felelőseit. (A Projekt 

Alapító Dokumentum sablont a 6. sz. 

Vezető 

projektmenedzser 

Ügyvezető 

 

Projektmenedzser 

- Ügyvezető 

Képviselő-testületi 

határozat.  

 

Pályázati felhívás. 

Azonosított 

feladatok, felelősök 

és bevonandó külső 

szakértők. 

 

Papír alapú 

projektmappa. 

 

Elektronikus 

projektmappa. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

melléklet tartalmazza) 

 

Ezzel egy időben elektronikusan és 

papír alapon is meg kell nyitni a 

pályázat mappáját, valamint a 

pályázatot fel kell vezetni a belső 

nyilvántartásba. Az elektronikus 

mappában minden pályázattal 

kapcsolatos dokumentumot le kell 

menteni, a papír alapú mappában csak 

az alapdokumentumok lefűzése 

kötelező: előterjesztések, határozatok, 

megbízási szerződések. 

 

A feladat akkor eredményes, ha a 

mérföldkövek és elvégzendő feladatok 

rögzítésre kerültek, ezekhez 

hozzárendelésre került a szükséges 

erőforrás és a megvalósítás során nem 

lesz fennakadás. 

6. 
Pályázati tanácsadó 

közbeszerzése 

Megfelelő kompetencia- vagy szakmai 

tapasztalat hiánya esetén a 

pályázatírási folyamatba pályázati 

Vezető 

projektmenedzser 

Közbeszerzési 

tanácsadó 
Projektmenedzser Ügyvezető 

Azonosított 

feladatok, felelősök 

és bevonandó 

Kiválasztott, 

leszerződött 

pályázati 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

tanácsadó bevonására kerülhet sor.  

 

A pályázati tanácsadó kiválasztásához 

közbeszerzési eljárás lefolytatása 

szükséges, amely eljárás lépéseit 

külön folyamat rögzíti. 

 

A lépés akkor eredményes, ha a 

pályázati tanácsadóval a szerződés 

megkötésre került, amelyben 

rögzítésre került a tanácsadó feladata 

és felelőssége a pályázatírás 

folyamatában. 

 

Kapcsolódó folyamat:  

 Közbeszerzési eljárások 

előkészítése, lefolytatása, a 

szerződés teljesítésének 

folyamata 

külső szakértők. tanácsadó. 

7. 
Támogatási kérelem 

összeállítása 

A pályázati kiírás követelményeit 

figyelembe véve a támogatási kérelem 

és kötelezően csatolandó 

mellékleteinek összeállítása. 

Projektmenedzser 

Pályázati tanácsadó 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Pályázati felhívás. 

 

Azonosított 

feladatok, felelősök 

Támogatási 

kérelem és 

kötelezően 

csatolandó 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

A támogatási kérelem összeállításával 

kapcsolatos levelezést (a partnerekkel, 

alvállalkozókkal, pályázati 

tanácsadóval, önkormányzat illetékes 

szerveivel stb.) oly módon kell 

lefolytatni, hogy abból a tevékenység 

nyomon követhető legyen. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem 

nagysága és jellege megkívánja, az 

összeállítás főbb mérföldköveinél 

emlékeztető vagy státuszriport 

készítése javasolt. (Emlékeztető 

sablont a 11. sz. melléklet, 

Státuszriport sablont a 12. sz. melléklet 

tartalmaz.) 

 

A pályázatírás státuszát a 

projektmenedzsernek a 

projektnyilvántartásban naprakészen 

kell vezetnie. Függetlenül attól, hogy 

pályázati tanácsadó bevonásra kerül 

intézményei és bevonandó 

külső szakértők. 

 

Pályázati 

tanácsadóval 

megkötött 

szerződés. 

 

Papír alapú 

projektmappa. 

 

Elektronikus 

projektmappa. 

 

mellékletei. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

vagy sem, a projektmenedzser felelős 

a pályázatírás minőségének 

biztosításáért, a bejövő 

dokumentumok, információk, illetve a 

munkavégzés során a tevékenységek 

végrehajtásának nyomon követéséért, 

ellenőrzéséért, a benyújtási és egyéb 

határidők tartásáért. Ezek eredménye 

a jellegtől függően megjelenik a 

levelezésben, és/vagy a 

korrektúrákban. A projektmenedzser 

feladata a vezető projektmenedzser 

tájékoztatása a folyamat szakmai 

teljesítésének előrehaladásáról. 

 

Javasolt a kérelem összeállításához 

egy strukturált adatkérő nyomtatványt 

összeállítani a kiírás alapján, amely 

segíti az 

önkormányzati/partneri/konzorciumi 

adatszolgáltatók munkáját. 

 

A feladat akkor eredményes, ha a 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

későbbiekben a támogatási kérelmet 

formai és/vagy jogosultsági okokra 

hivatkozva nem utasítják el, továbbá 

ha nincs hiánypótlás, vagy csak 

csekély mennyiségű a pótolandó 

hiányosság. 

8. 
Támogatási kérelem 

ellenőrzése 

A vezető projektmenedzser 

folyamatában is ellenőrzi a 

pályázatírás előrehaladását a 

projektnyilvántartás és az elkészülő 

dokumentumok áttekintésén keresztül. 

A vezető projektmenedzser felelős a 

végső minőségellenőrzésért, melynek 

eredményét e-mailben és/vagy 

korrektúrázott támogatási kérelemben 

rögzíti. A vezető projektmenedzser 

kijelölhet maga helyett más 

minőségellenőrző személyt.  

 

A lépés akkor eredményes, ha 

dokumentáció készítésének 

ütemezésénél tervezett az ellenőrzésre 

fordított idő és az ezt végző személy 

Vezető 

projektmenedzser 

Pályázati tanácsadó 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

Projektmenedzser - 

Támogatási 

kérelem és 

kötelezően 

csatolandó 

mellékletei. 

Ellenőrzött és 

szükség esetén 

javított támogatási 

kérelem. 

 

Ellenőrzött és 

szükség esetén 

javított csatolandó 

mellékletek. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

előzetes ellenőrző lista alapján a 

lehető legrövidebb idő alatt tudja 

elvégezni az ellenőrzést. 

9.  
Támogatási kérelem 

benyújtása 

A támogatási kérelem és amennyiben 

szükséges a kötelezően csatolandó 

mellékleteit is az Önkormányzat 

illetékes tisztségviselőivel alá kell 

íratni, iratkezelési szabályzatának 

megfelelően iktatni kell. Aláíratás és 

iktatás után a teljes, benyújtani kívánt 

dokumentációt le kell fénymásolni vagy 

be kell szkennelni, és a pályázat papír 

alapú vagy elektronikus mappájába 

kell tárolni. (Amennyiben a Támogató 

úgy rendelkezik még egy eredeti 

példányt készíteni és azt 

Önkormányzatnál megőrizni) 

 

Amennyiben a támogatási kérelmet 

elektronikusan is be kell nyújtani, a 

projektmenedzser felelős a 

dokumentáció elektronikus úton való 

beküldéséért. 

Projektmenedzser 

Pályázati tanácsadó 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Véglegesített 

támogatási 

kérelem és 

kötelezően 

csatolandó 

mellékletei. 

 

 

Benyújtott 

támogatási kérelem. 

 

Aláírt és iktatott 

támogatási kérelem 

és kötelezően 

csatolandó 

mellékleteinek 

fénymásolt vagy 

szkennelt példánya. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

A beküldés napját a 

projektnyilvántartásban rögzíteni kell. 

10. 
Támogatási kérelem 

hiánypótlása 

A benyújtott támogatási kérelem 

státuszát a projektmenedzser figyeli, a 

támogató által rendszeresített 

elektronikus felületen, honlapon vagy a 

megadott elérhetőségek valamelyikén. 

Amennyiben a Támogató a benyújtott 

támogatási kérelemben 

hiányosságokat talál hiánypótlásra 

szólítja fel a pályázót. A hiánypótlás 

tényéről az Önkormányzatnak 

haladéktalanul tájékoztatást kell 

küldenie a projektmenedzser részére. 

Uniós forrásból származó támogatás 

esetén a projektmenedzser figyeli, a 

támogató által rendszeresített 

elektronikus felületen a Támogató által 

megküldött értesítéseket. 

 

A projektmenedzser felelőssége 

meghatározni a szükséges 

Önkormányzat  

 

Projektmenedzser 

Pályázati tanácsadó 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Benyújtott 

támogatási 

kérelem. 

 

Hiánypótlásra 

felszólító levél. 

Hiánypótolt 

támogatási kérelem. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

intézkedéseket, és a hiánypótlásban 

megjelölt határidőn belül a hiányzó 

adatokat és dokumentumokat 

összeállítani. 

 

Az aláírt és iktatott hiánypótlási 

dokumentációt beküldés előtt le kell 

fénymásolni vagy be kell szkennelni, 

és a pályázat papír alapú vagy 

elektronikus mappájába kell tárolni. 

 

Amennyiben a hiánypótlási 

dokumentumokat elektronikusan is be 

kell nyújtani, a projektmenedzser 

felelős a hiánypótlási dokumentáció 

elektronikus úton való beküldéséért. 

 

A hiánypótlás beküldésének napját a 

projektnyilvántartásban rögzíteni kell.  

 

A folyamatlépés akkor eredményes, ha 

minden bekért információ és 

dokumentum pótlásra került a 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

megadott határidőn belül. 

11. Helyszíni ellenőrzés a kiíró által 

A Támogató a támogatási döntés 

meghozatala előtt helyszíni ellenőrzést 

kezdeményezhet. Az erről szóló 

értesítés kézhezvételéről az 

Önkormányzatnak haladéktalanul 

tájékoztatást kell küldenie a 

projektmenedzser részére. Uniós 

forrásból származó támogatás esetén 

a projektmenedzser figyeli, a 

Támogató által rendszeresített 

elektronikus felületen a Támogató által 

megküldött értesítéseket. 

 

A projektmenedzser felelős az előzetes 

helyszíni ellenőrzés előkészítéséért, 

lebonyolításáért (személyes jelenlét 

biztosítása) és a szükséges 

intézkedések meghatározásáért, 

valamint azok végrehajtásának 

ellenőrzéséért. 

Önkormányzat  

 

Projektmenedzser 

Pályázati tanácsadó 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Benyújtott 

támogatási 

kérelem. 

 

Értesítés előzetes 

helyszíni 

ellenőrzésről. 

Helyszíni 

ellenőrzésről szóló 

jegyzőkönyv. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

Az előzetes helyszíni ellenőrzés napját 

a projektnyilvántartásban rögzíteni kell. 

A helyszíni ellenőrzésen készült 

jegyzőkönyvet le kell fénymásolni vagy 

be kell szkennelni, és a pályázat papír 

alapú vagy elektronikus mappájába 

kell tárolni. 

 

A folyamatlépés akkor eredményes, ha 

minden, a helyszíni ellenőrzésre bekért 

információ vagy dokumentum 

rendelkezésre állt, és az ellenőrzés 

nem talált a projekt támogatását 

akadályozó tényezőt.  

12.  
Tisztázó kérdések 

megválaszolása 

A Támogató írásban tisztázó 

kérdéseket is feltehet, amelyről az 

Önkormányzatnak haladéktalanul 

tájékoztatást kell küldenie a 

projektmenedzser részére.  

Uniós forrásból származó támogatás 

esetén a projektmenedzser figyeli, a 

támogató által rendszeresített 

Önkormányzat  

 

Projektmenedzser 

Pályázati tanácsadó 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Benyújtott és 

hiánypótolt 

támogatási 

kérelem. 

 

Tisztázó kérdések. 

Benyújtott tisztázó 

válaszok. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

elektronikus felületen a Támogató által 

megküldött értesítéseket. 

A tisztázandó kérdések 

megválaszolásának koordinálása a 

projektmenedzser feladata. 

 

A tisztázó kérdés beküldésének napját 

a projektnyilvántartásban rögzíteni kell.  

A beküldött tisztázó kérdéseket és a 

kapcsolódó dokumentumokat le kell 

fénymásolni vagy be kell szkennelni, 

és a pályázat papír alapú vagy 

elektronikus mappájába kell tárolni. 

 

A lépés akkor eredményes, ha minden 

feltett kérdés megválaszolásra és 

minden szükséges információ 

beküldésre került. 

13. Támogatói döntés beérkezése 

A támogatói döntés beérkezésekor az 

Önkormányzat tájékoztatja az ÓBV-t a 

támogatási kérelem befogadásáról 

(jogosultsági feltételek teljesítéséről) 

és/vagy az eredményéről Az 

Projektmenedzser 

Pályázati tanácsadó 

 

Vezető 

projektmenedzser 

 

Ügyvezető - 
Támogatói döntés. 

 

. 

 

Emlékeztető. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

eredménytől függetlenül közösen 

döntenek a következő lépésekről, 

amelyről a projektmenedzser 

emlékeztetőt készít. (kedvező 

támogatói döntés esetén a 

projektmenedzsmentről, elutasítás 

esetén a kifogás benyújtásáról, a 

kérelem újra beadásáról stb.)  

 

A támogatói döntésben foglaltakat 

rögzíteni kell a nyilvántartásban. 

A támogatói döntésről szóló értesítést 

le kell fénymásolni vagy be kell 

szkennelni, és a pályázat papír alapú 

vagy elektronikus mappájába kell 

tárolni. 

 

A lépés akkor eredményes, ha minden, 

a támogatói döntéssel kapcsolatos 

információ és feladat rögzítésre kerül. 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 
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Pályázatírás, pályázatfigyelés folyamathoz kapcsolódó mellékletek: 

 9. sz. melléklet – Pályázat előterjesztése 

 10. sz. melléklet – Pályázati összefoglaló tábla 

 11. sz. melléklet – Emlékeztető sablon 

 12. sz. melléklet – Státuszriport sablon 

 13. sz. melléklet – Pályázat- és projektmenedzsment feladatlista  
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4.4 Projektmenedzsment 

5. ábra: A projektmenedzsment folyamat főbb lépéseinek bemutatása 
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47 

Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

3. táblázat: Projektmenedzsment folyamat leírása 

Folyamat neve Projektmenedzsment 

Folyamat definíciója Pályázati forrásból megvalósuló projektek megvalósításának folyamata 

 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. Önkormányzati megbízás 

A folyamat az Önkormányzat / 

Képviselő-testület által szóban vagy 

jegyzőkönyv szintjén jelzett 

projektmenedzsment feladat 

dokumentálása és delegálása 

megtörténtével kezdődik.   

 

Ez a lépés akkor eredményes, ha az 

önkormányzat összes és részletes 

elvárása azonosítható a megbízás 

tartalmával kapcsolatosan.  

Önkormányzat 

 

Képviselő-testület  

 

Ügyvezető 

- 
Vezető 

projektmenedzser 
- 

Támogatói döntés 

 

Támogatási 

kérelem és 

mellékletei 

Írásos vagy szóbeli 

megbízás. 

 

Feljegyzés a 

megbízással 

kapcsolatos 

elvárásokról. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

2. 

Belső projektindító 

megbeszélés az elvégzendő 

feladatok és mérföldkövek 

azonosítására 

Belső projektindító megbeszélés 

szervezése, amelyen az ügyvezető, a 

vezető projektmenedzser és a kijelölt 

projektmenedzser átbeszélik a 

bemeneti információkat, 

meghatározzák a projektmenedzsment 

feladat legfontosabb paramétereit: 

időtartam, cél, szükséges emberi és 

anyagi erőforrások, feladatok illetve 

mérföldkövek és szereplők.  

 

Ezzel egy időben elektronikusan és 

papír alapon is meg kell nyitni a projekt 

mappáját, valamint a projektet fel kell 

vezetni a belső nyilvántartásba. Az 

elektronikus mappában minden 

projekttel kapcsolatos dokumentumot 

le kell menteni, a papír alapú 

mappában csak az alapdokumentumok 

lefűzése kötelező. 

 

A feladat akkor eredményes, ha a 

mérföldkövek és elvégzendő feladatok 

Vezető 

projektmenedzser 

Ügyvezető 

 

Projektmenedzser 

- Ügyvezető 

Írásos vagy szóbeli 

megbízás a 

projektmenedzsme

nt feladatra 

vonatkozóan.  

 

Egyéb projekt 

információk. 

Feladatokat/mérföld

köveket, a kijelölt 

végrehajtókat, 

felelősöket és a 

határidőket 

tartalmazó 

emlékeztető vagy 

feljegyzés. 

 

Papír alapú 

projektmappa. 

 

Elektronikus 

projektmappa. 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

rögzítésre kerültek, ezekhez 

hozzárendelésre került a szükséges 

erőforrás és a megvalósítás során nem 

lesz fennakadás. 

3. 
Támogatási szerződés 

megkötése 

A Támogatási Szerződés (TSZ) 

tervezetének elfogadása, a szükséges 

mellékletek összeállítása és beküldése 

a Támogató részére a megadott 

határidőn belül. 

 

A projektmenedzser feladata a vezető 

projektmenedzser tájékoztatása a TSZ 

megkötésének előrehaladásáról. 

 

Az eseményt a projektnyilvántartásban 

rögzíteni kell. A Támogató által 

megküldött aláírt támogatási 

szerződést le kell fénymásolni vagy be 

kell szkennelni, és a projekt papír 

alapú vagy elektronikus mappájába 

kell tárolni. 

 

Projektmenedzser 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Feladatokat/mérföl

dköveket, a kijelölt 

végrehajtókat, 

felelősöket és a 

határidőket 

tartalmazó 

emlékeztető vagy 

feljegyzés. 

Aláírt Támogatási 

szerződés. 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

A lépés akkor eredményes, ha a TSZ 

megkötéséhez szükséges összes 

dokumentum beküldésre került és a 

Támogató megküldte az aláírt TSZ-t. 

4. 
Projektkezdéshez kapcsolódó 

kommunikációs feladatok  

Pályázati forrásból megvalósuló 

projektek esetében a támogató által és 

a projektet megvalósító Önkormányzat 

által elvárt, a projekt kezdéséhez 

kapcsolódó kommunikációs és 

nyilvánossági feladatok ellátása.  

 

A lépés akkor eredményes, ha az 

előkészítés és a végrehajtás alatt is 

folyamatos az interakció a lakosság és 

a megvalósítók között: megerősítő 

visszajelzések érkeznek a lakosságtól, 

a konstruktív észrevételek 

feldolgozásra kerülnek. 

Projektmenedzser 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

 

Kommunikációs 

vezető 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Támogatási 

szerződés. 

 

Kötelező 

kommunikációs és 

nyilvánossági 

feladatokat 

tartalmazó 

útmutató. 

Megvalósult 

kommunikációs 

feladatok (TSZ-ben 

vállalt 

tevékenységek). 

5.  
Közbeszerzési terv és 

kiválasztás 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások véglegesítése, 

közbeszerzési terv végrehajtása. 

 

A lépés akkor eredményes, ha minden, 

Projektmenedzser 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

 
Vezető projekt-

menedzser 

Támogatói okirat 

vagy Támogatási 

szerződés. 

 

Jóváhagyott 

Kiválasztott 

együttműködő 

szervezetek, 

alvállalkozók. 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

a projekt megvalósítása során 

szükséges közbeszerzési eljárás a 

vonatkozó végrehajtási feladat 

tervezett idejében meg tud kezdődni a 

szerződött felekkel. A szerződések 

tartalmazzák a teljesítések pontos 

feltételeit és ütemezését, a végrehajtás 

során tartható módon. 

 

Kapcsolódó folyamat:  

 Közbeszerzési eljárások 

előkészítése, lefolytatása, a 

szerződés teljesítése 

intézményei 

 

előkészítési 

projekt-

dokumentációk. 

6. 
Időközi kifizetési kérelem és 

beszámoló benyújtása 

A projektmenedzser a projekt 

megvalósítása során keletkezett 

kiadásokról pontos nyilvántartást 

vezet, amely mind a Kifizetési 

kérelmek összeállítását, mind a projekt 

pénzügyi előrehaladásának nyomon 

követését kiszolgálják. 

 

A támogatás folyósítását Időközi 

kifizetési kérelem és hozzá kapcsolt 

Projektmenedzser 

Vezető projekt-

menedzser 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

  

- - 

Kifizetés 

bizonylatai 

(számla, 

teljesítésigazolás, 

szerződés, 

használatba vételi 

engedély, üzembe 

helyezési 

jegyzőkönyv, 

bankkivonatok, 

Időközi kifizetési 

igénylés és 

Időszakos 

beszámoló. 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

Időközi beszámoló benyújtásával lehet 

kezdeményezni, a TSZ-ben 

meghatározott feltételekkel.   

 

A Kifizetési Kérelem benyújtásakor a 

projektmenedzser begyűjti a 

szükséges igazoló dokumentumokat, 

bizonylatokat (számla, 

teljesítésigazolás, szerződés, 

használatba vételi engedély, üzembe 

helyezési jegyzőkönyv, bankkivonatok 

stb.) és elvégzi ezek megfelelőségi 

vizsgálatát. A projektmenedzser a 

dokumentumokat a Támogató által 

elvárt formában és jegyzékekkel együtt 

elektronikusan vagy papír alapon 

összeállítja és a minőségellenőrzést 

követően benyújtja. 

 

A vezető projektmenedzser felelős az 

Időközi kifizetési kérelem és időszakos 

beszámoló végső 

minőségellenőrzésért, melynek 

egyéb, TSZ által 

meghatározott 

iratok). 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

eredményét e-mailben és/vagy 

korrektúrázott dokumentumokban 

rögzíti. A vezető projektmenedzser 

kijelölhet maga helyett más 

minőségellenőrző személyt.   

 

A benyújtott Kifizetési Igénylést le kell 

fénymásolni vagy be kell szkennelni, 

és a projekt papír alapú vagy 

elektronikus mappájába kell tárolni. 

Uniós forrásból származó támogatás 

esetén a projektmenedzser figyeli, a 

támogató által rendszeresített 

elektronikus felületen a Támogató által 

megküldött értesítéseket. 

 

A lépés akkor eredményes, ha a 

kifizetési kérelem hiánypótlás nélkül 

befogadásra kerül és a kifizetések 

ütemezése támogatja a 

projektmegvalósítás folyamatosságát. 

A kifizetési kérelem elfogadásához 

elengedhetetlen, hogy a megvalósítás 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

során folyamatos ellenőrzés alatt 

legyen a projekt előrehaladása, 

amelynek elengedhetetlen eleme a 

rendszeres kooperáció a 

megvalósítókkal, a projekt költségeinek 

ütemezett nyilvántartása 

(tervezett/megvalósult), az ütemezés 

nyomon követése. 

 

Kapcsolódó folyamat: 

 Beérkező számlák 

7. Helyszíni ellenőrzések  

A projekt megvalósítása alatt a 

Támogató helyszíni ellenőrzést 

kezdeményezhet. Az erről szóló 

értesítés kézhezvételéről az 

Önkormányzatnak haladéktalanul 

tájékoztatást kell küldenie a 

projektmenedzser részére. 

 

Uniós forrásból származó támogatás 

esetén a projektmenedzser figyeli, a 

támogató által rendszeresített 

elektronikus felületen a Támogató által 

Önkormányzat  

 

Projektmenedzser 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

 

Műszaki szakértő 

Kommunikációs 

szakértő 

Vezető 

projektmenedzser 

 

- 

Értesítés helyszíni 

ellenőrzésről. 

 

Projekt dosszié. 

Helyszíni 

ellenőrzési 

jegyzőkönyv. 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

megküldött értesítéseket. 

 

A projektmenedzser felelős a helyszíni 

ellenőrzés előkészítéséért, 

lebonyolításáért (személyes jelenlét 

biztosítása) és a szükséges 

intézkedések meghatározásáért, 

valamint azok végrehajtásának 

ellenőrzéséért. 

 

A helyszíni ellenőrzés napját a 

projektnyilvántartásban rögzíteni kell. A 

helyszíni ellenőrzésen készült 

jegyzőkönyvet le kell fénymásolni vagy 

be kell szkennelni, és a pályázat papír 

alapú vagy elektronikus mappájába 

kell tárolni. 

 

A folyamatlépés akkor eredményes, ha 

minden, a helyszíni ellenőrzésre bekért 

információ vagy dokumentum 

rendelkezésre állt, és az ellenőrzés 

nem talált a projekt további 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

megvalósítását akadályozó tényezőt.  

8.  Módosítások 

A projekt megvalósítása során több 

olyan módosítási igény merülhet fel, 

amelyet a Támogató felé jóváhagyás 

célból jelezni kell. Ezek lehetnek a TSZ 

módosítások, változásbejegyzések, 

műszaki tartalomváltozások és a 

projekt jellegétől függő egyedi 

kérelmek. Amennyiben módosítás 

szükséges, a projektmenedzser az 

Önkormányzattal egyeztetve 

kezdeményezi és lebonyolítja az adott 

módosítás feladatait. 

 

Az eseményt a projektnyilvántartásban 

rögzíteni kell. 

 

A projektmenedzser feladata a vezető 

projektmenedzser tájékoztatása a 

módosítás szakmai teljesítésének 

előrehaladásáról. 

Projektmenedzser 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

 

Műszaki szakértő 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Hatályos 

Támogatási 

szerződés 

Módosított 

támogatási 

szerződés 



 

57 

Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

A lépés akkor sikeres, ha az elfogadott 

módosítás elősegíti a projekt hatékony 

és sikeres megvalósítását. 

9. 

Projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó kommunikációs 

feladatok 

A Támogató és/vagy az Önkormányzat 

által elvárt, a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó kommunikációs és 

nyilvánossági feladatok ellátása. 

 

A lépés akkor eredményes, ha az 

előkészítés és a végrehajtás alatt is 

folyamatos az interakció a lakosság és 

a megvalósítók között: megerősítő 

visszajelzések érkeznek a lakosságtól, 

a konstruktív észrevételek 

feldolgozásra kerülnek. 

Projektmenedzser 
Kommunikációs 

vezető 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Támogatási 

szerződés 

 

Kötelező 

kommunikációs és 

nyilvánossági 

feladatok 

útmutatója 

Megvalósult 

kommunikációs 

feladatok TSZ 

szerint) 

10. 
Záró kifizetési kérelem és Záró 

beszámoló összeállítása 

A projektmenedzser a projekt 

megvalósítása során keletkezett 

kiadásokról pontos nyilvántartás 

végez, amely mind a Kifizetési 

kérelmek összeállítását, mind a projekt 

pénzügyi előrehaladásának nyomon 

követését kiszolgálják. 

Projektmenedzser 

Vezető projekt-

menedzser 

 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

  

- - 

Igazoló 

dokumentumok 

(számla, 

teljesítésigazolás, 

szerződés, 

használatba vételi 

engedély, üzembe 

Záró kifizetési 

igénylés és Záró 

beszámoló. 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

A projekt befejezését a még 

fennmaradó támogatási összegről 

vagy 0 Ft támogatási igényről szóló 

Záró kifizetési kérelem és hozzá 

kapcsolt Záró Beszámoló 

benyújtásával lehet kezdeményezni, a 

TSZ-ben meghatározott feltételekkel.   

 

A Záró Kifizetési Kérelem 

benyújtásakor a projektmenedzser 

begyűjti a szükséges igazoló 

dokumentumokat (számla, 

teljesítésigazolás, szerződés, 

használatba vételi engedély, üzembe 

helyezési jegyzőkönyv, bankkivonatok 

stb.) és elvégzi ezek megfelelőségi 

vizsgálatát. A projektmenedzser a 

dokumentumokat a Támogató által 

elvárt formában és jegyzékekkel együtt 

elektronikusan vagy papír alapon 

összeállítja és a minőségellenőrzést 

követően benyújtja. 

helyezési 

jegyzőkönyv, 

bankkivonatok stb.) 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

A vezető projektmenedzser felelős a 

Záró Kifizetési Kérelem és Záró 

Beszámoló végső 

minőségellenőrzésért, melynek 

eredményét e-mailben és/vagy 

korrektúrázott dokumentumokban 

rögzíti. A vezető projektmenedzser 

kijelölhet maga helyett más 

minőségellenőrző személyt.   

 

A benyújtott Záró Kifizetési Igénylést le 

kell fénymásolni vagy be kell 

szkennelni és a projekt papír alapú 

vagy elektronikus mappájába kell 

tárolni. 

 

A lépés akkor eredményes, ha a Záró 

Kifizetési Kérelem és Záró Beszámoló 

a hatályos TSZ-ben szereplő fizikai 

befejezési határidő figyelembe 

vételével került benyújtásra, a megítélt 

támogatás kifizetésre került és a 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

projekt a TSZ-ben meghatározott 

feltételeket teljesíteni tudta. 

A Záró Kifizetési Kérelem 

elfogadásához elengedhetetlen, hogy 

a megvalósítás során folyamatos 

ellenőrzés alatt legyen a projekt 

előrehaladása, ennek elengedhetetlen 

elemei a rendszeres kooperáció a 

megvalósítókkal, a projekt költségeinek 

ütemezett nyilvántartása 

(tervezett/megvalósult), az ütemezés 

nyomon követése. 

 

Kapcsolódó folyamat: 

 Beérkező számlák 

11.  
Projektzáráshoz kapcsolódó 

kommunikációs feladatok 

A Támogató és/vagy az Önkormányzat 

által elvárt, a projektzáráshoz 

kapcsolódó kommunikációs és 

nyilvánossági feladatok ellátása.  

 

A projekt megvalósításáról a lakosság 

bevonásával átadási ünnepség vagy 

projektzáró rendezvény szervezése 

Projektmenedzser 
Kommunikációs 

vezető 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Támogatási 

szerződés 

 

Kötelező 

kommunikációs és 

nyilvánossági 

feladatok 

útmutatója 

Megvalósult 

kommunikációs 

feladatok (TSZ 

szerint) 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

vagy tájékoztató kiadvány készítése. A 

projekt akkor zárul sikeresen, ha a 

tervezett/elvárt projekt maradéktalanul, 

a Támogató és az Önkormányzat 

elvárásainak megfelelően megvalósult. 

 

A lépés akkor eredményes, ha a 

kommunikáció során megerősítő és 

további fejlesztéseket megalapozó 

visszajelzések érkeznek minden 

érintett csoporttól. 

12.  Záró helyszíni ellenőrzés 

A projekt zárásakor a Támogató záró 

helyszíni ellenőrzést kezdeményezhet. 

Az erről szóló értesítés kézhezvételéről 

az Önkormányzatnak haladéktalanul 

tájékoztatást kell küldenie a 

projektmenedzser részére. 

 

A projektmenedzser felelős a záró 

helyszíni ellenőrzés előkészítéséért, 

lebonyolításáért (személyes jelenlét 

biztosítása) és a szükséges 

intézkedések meghatározásáért, 

Önkormányzat  

Projektmenedzser 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

 

Műszaki szakértő 

Kommunikációs 

vezető 

Vezető 

projektmenedzser 

 

- 

Értesítés záró 

helyszíni 

ellenőrzésről 

 

Projekt dosszié 

Záró helyszíni 

ellenőrzési 

jegyzőkönyv 
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Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

valamint azok végrehajtásának 

ellenőrzéséért. 

 

A záró helyszíni ellenőrzés napját a 

projektnyilvántartásban rögzíteni kell. A 

helyszíni ellenőrzésen készült 

jegyzőkönyvet le kell fénymásolni vagy 

be kell szkennelni és a pályázat papír 

alapú vagy elektronikus mappájába 

kell tárolni. 

 

A folyamatlépés akkor eredményes, ha 

minden, a záró helyszíni ellenőrzésre 

bekért információ vagy dokumentum 

rendelkezésre állt és a projekt 

lezárható.  

13. Projektfenntartás 

A TSZ előírásainak megfelelő 

rendszeres (évente egy, azonos 

időpontra tehető alkalommal történő) 

adatszolgáltatás biztosítása a 

támogatásból megvalósuló projektek 

fenntartási időszakában és az átadott 

eredmények állagfenntartása.  

Projektmenedzser 

Az Önkormányzat 

érintett egységei és 

intézményei 

 

Műszaki szakértő 

 

 

Vezető 

projektmenedzser 
- 

Hatályos 

támogatási 

szerződés 

 

Önkormányzat 

érintett 

egységeinek és 

Projektfenntartási 

jelentés 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

A lépés akkor eredményes, ha a 

fenntartási időszakra eső 

kötelezettségek hiánytalanul ellátásra 

kerülnek.  

intézményeinek az 

adataszolgáltatásai 

Projektmenedzsment folyamathoz kapcsolódó mellékletek: 

 13. sz. melléklet – Pályázat- és projektmenedzsment feladatlista  
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5 Közbeszerzés 

5.1 Áttekintés 

A közbeszerzések stratégiai tervezésének (ideértve a statisztikai adatszolgáltatást is), illetve 

a közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, a szerződés teljesítésének folyamata 

elengedhetetlen az ÓBV, jelen folyamat tekintetében: Ajánlatkérő) céljai körében a kijelölt 

projektek megvalósításához. A közbeszerzési eljárások folyamatának eredményessége 

vizsgálható egyrészt formál-jogi megközelítés keretei között, mely szempont alapján 

hatékonynak tekinthető a folyamat, amennyiben a közbeszerzési eljárások 

szerződéskötéssel zárulnak. Ugyanakkor e szemponton túlmenően a hatékonyság a 

szerződések (és egyúttal a projektek) érdemi teljesülése (megvalósulása) alapján is 

minősíthető, melynek megfelelően a közbeszerzési folyamat akkor hatékony, ha a 

szerződések teljesítése során az Ajánlatkérő előzetes, illetve a projektmegvalósítás során 

kialakult igényeinek megfelelő eredménytermék jön létre. A hatékonyság ilyen fokmérője 

fokozott gondosságot és előrelátást igényel a folyamat valamennyi szereplőjétől. 

A folyamat során az alábbi szereplők azonosíthatóak: 

 Polgármester 

 Ügyvezető 

 Vezető projektmenedzser 

 Projektmenedzser (a projekt elvárásoknak megfelelő megvalósításáért felelős 

személy, az Ajánlatkérő saját szakembere) 

 Műszaki szakértő (a projekt szakmai tartalmáért felelős személy, az Ajánlatkérő saját 

szakembere) 

 Szakmai tanácsadó (a közbeszerzés tárgya körében megfelelő szakértelemmel 

rendelkező külső megbízott)  

 Közbeszerzési tanácsadó (a közbeszerzési-jogi szakértelemmel rendelkező külső 

megbízott) 
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5.2 Közbeszerzések stratégiai tervezése, statisztikai adatszolgáltatás 

6. ábra: Közbeszerzések stratégiai tervezése, statisztikai adatszolgáltatás folyamat főbb lépéseinek bemutatása  
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4. táblázat: Közbeszerzések stratégiai tervezése, statisztikai adatszolgáltatás  

Folyamat neve Közbeszerzések stratégiai tervezése, statisztikai adatszolgáltatás 

Folyamat definíciója Éves közbeszerzési terv, illetve az éves statisztikai összegezés összeállítása 

 

Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik 

Döntést 

hoz Bemenet Kimenet 

1. 
Közbeszerzési terv 

összeállítása 

Az éves közbeszerzési terv összeállítása a tárgyévre 

vonatkozó pénzügyi terv alapján. 

 

Ez a lépés akkor eredményes, ha teljes körűen tartalmazza a 

közbeszerzés hatálya alá eső folyamatokat időzítve, 

elfogadott az első közbeszerzési folyamat tervezett 

megindításának időpontjára.    

Ügyvezető 
Vezető 

projektmenedzser 
Ügyvezető 

Üzleti terv elfogadott 

verziója 
Közbeszerzési terv tervezete 

2. 
Közbeszerzési terv 

jóváhagyása 

Az éves közbeszerzési terv Polgármester általi jóváhagyása 

legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig 

 

Ez a lépés akkor eredményes, ha érdemi módosítási igény 

nélkül kerül elfogadásra március 31-ig. 

Ügyvezető 
Vezető 

projektmenedzser 
Polgármester 

Közbeszerzési terv 

tervezete 
Jóváhagyott közbeszerzési terv 



 

67 

Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv 

Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik 

Döntést 

hoz Bemenet Kimenet 

3. 

Közbeszerzési terv 

módosításának 

kezdeményezése 

Az éves közbeszerzési terv módosításának kezdeményezése, 

amennyiben olyan közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

igénye merül fel a tárgyévben, melyet a tervben előzetesen 

nem szerepeltettek. 

 

Ez a lépés akkor eredményes, ha az igény felmerülését 

követő 30 napon belül a pontos szakmai tartalommal, 

tervezett időzítéssel kerül benyújtásra az érintett felekkel 

történt egyeztetés követően. 

Projektmenedzser 
Vezető 

projektmenedzser 
Ügyvezető Közbeszerzési igény 

Közbeszerzési terv módosításának 

tervezete 

4. 

Közbeszerzési terv 

módosításának 

jóváhagyása 

Az éves közbeszerzési terv módosításának jóváhagyása, 

amennyiben olyan közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

igénye merül fel a tárgyévben, melyet a tervben előzetesen 

nem szerepeltettek. 

Ügyvezető 
Vezető 

projektmenedzser 
Polgármester 

Közbeszerzési terv 

módosításának 

tervezete 

Jóváhagyott – módosított – 

közbeszerzési terv 

5. 

Közbeszerzési terv 

nyilvánosságának 

biztosítása 

A jóváhagyott közbeszerzési terv feltöltése a Közbeszerzési 

Hatóság ún. Közbeszerzési Adatbázisába. 

 

A lépés akkor eredményes, ha a feltöltés megtörténik az első 

közbeszerzési eljárás tervezett megkezdése előtt. 

Ügyvezető 

Vezető 

projektmenedzser 

és/vagy Titkárság 

 
Jóváhagyott 

közbeszerzési terv 

A Közbeszerzési Adatbázisban 

nyilvánosságra hozott 

közbeszerzési terv, végleges 

projektdokumentáció 

6.  

Éves statisztikai 

összegezés 

összeállítása 

A tárgyévben indított közbeszerzési eljárásokról készített éves 

statisztikai összegezés összeállítása a tárgyévet követő év 

május 31- napjáig 

Ügyvezető 

Vezető 

projektmenedzser 

és/vagy Titkárság 

Ügyvezető  

A Közbeszerzési Adatbázisban 

nyilvánosságra hozott és a 

Közbeszerzési Hatóságnak 

közvetlenül is megküldött éves 

statisztikai összegezés 
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5.3 Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, a szerződés teljesítésének folyamata 

7. ábra: A Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, a szerződés teljesítésének folyamata folyamat főbb lépéseinek bemutatása 
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5. táblázat: Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, a szerződés teljesítésének folyamata 

Folyamat neve Közbeszerzési eljárások
1
 előkészítése, lefolytatása, a szerződés teljesítésének folyamata

2
 

Folyamat definíciója A közbeszerzési eljárások lebonyolításának főbb szakaszai a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a szerződés teljesítéséig.  

 

Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. 

A beszerzési igény 

felmérése, a 

közbeszerzési tervbe 

illeszkedés vizsgálata 

A) A beszerzési igény tartalmának 

meghatározása (tárgya, várható időtartama, 

becsült értéke)  

 

B) A beszerzési igény finanszírozásának 

vizsgálata (rendelkezésre áll-e a fedezet, a 

fedezet saját forrásból vagy támogatásból 

biztosított-e)  

 

C) A közbeszerzési eljárás elindításához 

szükséges feltételek rögzítése 

- dokumentumok (különösen az eljárást megindító 

felhívás, a szerződéstervezet és a közbeszerzési 

műszaki leírás), 

- a dokumentumok elkészítéséért felelős 

személyek, 

- a dokumentum-tervezetek elkészítésére 

vonatkozó határidők.   

 

Projektmenedzser 

A) Műszaki szakértő, Közbeszerzési 

tanácsadó és Szakmai tanácsadó, 

amennyiben van 

 

B) Projektmenedzser 

 

C) Projektmenedzser, Műszaki 

szakértő, Közbeszerzési tanácsadó 

és Szakmai tanácsadó 

Ügyvezető 

Az 

adatszolgáltatásért 

felelős személyek 

listája 

- A közbeszerzési 

eljárás 

elindításához 

szükséges 

feltételek rögzítése 

(külön 

dokumentumban, 

amennyiben 

szükséges) 

 

- 

Összeférhetetlensé

gi és titoktartási 

nyilatkozatok a 

közreműködő 

személyek részéről 

                                                
1
 A közbeszerzési folyamatleíráshoz kapcsolódó jogszabály a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről. 

2
 Az adott évre elkészíthető közbeszerzési terv sablonja 14. sz. mellékletben található. 
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Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Döntést hoz Bemenet Kimenet 

A lépés akkor eredményes, ha az összes 

információ és feltétel rendelkezésre áll az eljárás 

tervezett megkezdésének időpontjára olyan 

módon, hogy minden érintett szakmai szempont 

megjelenik benne konszenzusos módon. 

2. 

A beszerzési igény 

közbeszerzési tervbe 

illeszkedésének 

vizsgálata 

Annak vizsgálata, hogy a beszerzési igény a 

közbeszerzési tervben rögzítésre került-e 

 

Projektmenedzser 

Közbeszerzési tanácsadó, ha van 

(hiányában a Projektmenedzser az 

Önkormányzat illetékes szervezeti 

egységének bevonásával) 

Ügyvezető, ha a 

közbeszerzési terv 

módosítása 

szükséges 

Beszerzési igény 

A közbeszerzési 

terv módosításának 

kezdeményezése 

(ha szükséges) 

3. 
Közbeszerzési eljárás 

előkészítése 

A) Közbeszerzési eljárást megindító felhívás, 

dokumentáció (kiegészítő irat), és 

szerződéstervezet összeállítása, különös 

figyelemmel az alábbiakra: 

- finanszírozási feltételek (figyelemmel a 

támogatásból megvalósuló projektek esetleges 

speciális feltételeire), 

- az ajánlattétel során vizsgálandó alkalmassági 

feltételek (a szerződés teljesítése által indokolt 

kompetenciák arányos rögzítése) 

- szerződést megerősítő kötelezettségek (pl. 

jótállás, kötbér) és szerződés biztosítékok 

feltételrendszere 

- értékelési szempontrendszer (ajánlati áron kívül 

szükséges és érdemes-e más megajánlás 

értékelése /pl. teljesítési határidő/) 

 

B) Közbeszerzési műszaki leírás összeállítása 

különös figyelemmel a speciális teljesítési 

körülmények egyértelmű és körültekintő 

meghatározására  

 

A lépés akkor eredményes, ha az elkészült 

dokumentációk maradéktalanul megfelelnek az A-

B pontokban felsorolt összes előzetes 

elvárásnak. 

A) Közbeszerzési 

tanácsadó 

 

B) Műszaki 

szakértő, és 

Szakmai 

tanácsadó, 

amennyiben van 

A) Projektmenedzser, Műszaki 

szakértő, és Szakmai tanácsadó, 

amennyiben van 

 

B) Projektmenedzser, és 

Közbeszerzési tanácsadó 

Ügyvezető  

- Eljárást megindító 

felhívás 

- Dokumentáció 

(kiegészítő irat) 

- 

Szerződéstervezet 

- Közbeszerzési 

műszaki leírás 
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Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Döntést hoz Bemenet Kimenet 

4. 
Közbeszerzési eljárás 

elindítása 

Eljárást megindító felhívás  

- megküldése az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők részére 

VAGY (ELJÁRÁS TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN) 

- feladása a Közbeszerzési Hatóság elektronikus 

rendszerén keresztül (a Közbeszerzési 

Értesítőben vagy a TED-en
3
 történő közzététel 

céljából) 

 

A lépés akkor eredményes, ha az ajánlattévők 

részéről tisztázó kérdés nélkül, értékelhető 

ajánlatok érkeznek az ajánlattételi határidőre. 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

(közvetetten felelős 

a Tanácsadót 

megbízó 

Ügyvezető) 

Projektmenedzser és/vagy Titkárság 

A) A Polgármester 

dönt 

- a közbeszerzési 

eljárás 

megindításáról és az 

ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplők 

köréről 

VAGY (ELJÁRÁS 

TÍPUSÁTÓL 

FÜGGŐEN) 

- a közbeszerzési 

eljárás 

megindításáról 

 

B) Ügyvezető dönt a 

Bírálóbizottság 

tagjairól a 

Közbeszerzési 

Szabályzatban 

rögzítettek szerint 

(minden eljárásnál) 

Az eljárást 

megindító felhívás 

A) Megküldött / 

közzétett eljárást 

megindító felhívás 

 

B) Bírálóbizottság 

tagjainak 

kijelöléséről készült 

dokumentum 

 

 

5. 

A közbeszerzési eljárás 

dokumentációjának 

átadása  

Dokumentáció (kiegészítő irat) átadása 

- felhívással megküldése esetén a felhívással 

egyidejűleg történő megküldése 

VAGY (ELJÁRÁS TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN) 

- Közbeszerzési Értesítőben vagy a TED-en 

közzétett felhívás alapján érdeklődő gazdasági 

szereplők részére történő megküldés (elérhetővé 

tétel). 

 

A lépés akkor eredményes, ha az ajánlattévők 

részéről tisztázó kérdés nélkül, értékelhető 

Közbeszerzési 

tanácsadó 
Projektmenedzser és/vagy Titkárság   

Átadott 

dokumentáció 

(kiegészítő irat) 

                                                
3
 TED: Tenders Electronic Daily a „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához” c. kiadvány online változata, amelyen uniós közbeszerzési hirdetmények jelennek meg. 
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Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Döntést hoz Bemenet Kimenet 

ajánlatok érkeznek az ajánlattételi határidőre. 

6. Kiegészítő tájékoztatás  

Az érdeklődő gazdasági szereplők által az 

ajánlatkérő kapcsolattartási pontként megjelölt 

elérhetőségeire megküldött írásbeli 

tájékoztatáskérések megválaszolása és 

valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő 

részére történő megküldése. 

 

A lépés akkor eredményes, ha az írásbeli 

tájékoztatások a kéréseket követő 48 órán belül 

valamennyi érdeklődő számára érdemi válasz 

kerül megküldésre.  

Közbeszerzési 

tanácsadó 

Projektmenedzser (a projekttel 

összefüggő kérdések tekintetében) 

 

Közbeszerzési tanácsadó 

(közbeszerzési-jogi kérdések 

tekintetében) 

 

Műszaki szakértő, és Szakmai 

tanácsadó, amennyiben van (a 

beszerzés tárgya szerinti 

szakértelmet igénylő kérdések 

tekintetében) 

Projektmenedzser 

(projekttel 

összefüggő kérdése) 

 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

(közbeszerzési-jogi 

kérdések) 

 

Műszaki szakértő, és 

Szakmai tanácsadó, 

amennyiben van  

Az érdeklődő 

gazdasági 

szereplők által 

megküldött írásbeli 

tájékoztatáskérések 

Az ajánlatkérő által 

megküldött 

kiegészítő 

tájékoztatás 

7.  
Helyszíni bejárás / 

Konzultáció 

Az érdeklődő gazdasági szereplők részvételével 

megtartott helyszíni bejárás és/vagy konzultáció 

az ajánlattétel elősegítése érdekében. 

 

A lépés akkor eredményes, ha a tervek szerint 

megtörténik a bejárás és/vagy konzultáció és a 

dokumentáció is az elvárásoknak megfelelő. 

Közbeszerzési 

tanácsadó (bejárás 

és/vagy konzultáció 

megtartásának és 

dokumentálásának 

jogszerűsége) 

 

Közvetetten felelős 

a 

Projektmenedzser 

(bejárás és/vagy 

konzultáció 

infrastrukturális 

feltételeinek 

biztosítása)   

Projektmenedzser, Közbeszerzési 

tanácsadó, Műszaki szakértő, és 

Szakmai tanácsadó, amennyiben van 

Projektmenedzser 

(projekttel 

összefüggő 

kérdések) 

 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

(közbeszerzési-jogi 

kérdések) 

 

Műszaki szakértő, és 

Szakmai tanácsadó, 

amennyiben van  

 

A helyszíni 

bejárásról és/vagy 

konzultációról 

készült 

jegyzőkönyv.  

8. 
Ajánlatok / részvételi 

jelentkezések bontása 

A közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok / 

részvételi jelentkezések felbontása 

Közbeszerzési 

tanácsadó (bontás 

megtartásának és 

dokumentálásának 

jogszerűsége ) 

Projektmenedzser, Közbeszerzési 

tanácsadó 
 

Beérkezett 

ajánlatok / 

részvételi 

jelentkezések 

Ajánlatok / 

részvételi 

jelentkezések 

bontásáról készült 

jegyzőkönyv 
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Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

Projektmenedzser 

és/vagy Titkárság  

9.  
Ajánlatok / részvételi 

jelentkezések bírálata 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések tartalmi és 

formai megfelelőségének vizsgálata a vonatkozó 

jogszabályok, az eljárást megindító felhívás és a 

dokumentáció feltételei alapján. 

 

A lépés akkor eredményes, ha a hiánypótlások 

egyértelmű tartalommal, időben, teljesíthető 

határidővel kerülnek kiküldésre.  

Közbeszerzési 

tanácsadó 

Projektmenedzser (a gazdasági-

pénzügyi alkalmassági bírálati 

tekintetében) 

 

Közbeszerzési tanácsadó (a 

közbeszerzési-jogi bírálat 

tekintetében) 

 

Műszaki szakértő, és Szakmai 

tanácsadó, amennyiben van (a 

beszerzés tárgya szerinti 

szakértelmet igénylő bírálat 

tekintetében) 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

Beérkezett 

ajánlatok / 

részvételi 

jelentkezések 

Hiánypótlási 

felhívás 

(felvilágosítás-

kérés, és 

indokoláskérés) 

amennyiben 

szükséges 

10. 

Bírálóbizottság döntési 

javaslatának 

előterjesztése 

A Közbeszerzési Szabályzatban előírt 

követelményeknek megfelelő Bírálóbizottság 

javaslatot tesz az Ügyvezető részére a 

közbeszerzési eljárás (vagy kétszakaszos eljárás 

esetén a részvételi szakasz) eredménye 

tekintetében (ideértve az egyes ajánlatok / 

részvételi jelentkezések érvényességét is) 

 

A lépés akkor eredményes, ha az elvárások 

szerinti bírálóbizottság határidőre átfogó 

javaslatot tesz az eljárási határidő betartásával.  

Közbeszerzési 

tanácsadó 
Bírálóbizottság tagjai Bírálóbizottság tagjai 

Beérkezett 

ajánlatok / 

részvételi 

jelentkezések és 

hiánypótlások 

(felvilágosítások, 

indokolások) 

- Bírálóbizottság 

írásbeli 

szakvéleménye és 

döntési javaslata 

- Bírálóbizottság 

tagjainak egyéni 

bírálati lapjai 

- Bírálóbizottság 

ülésének 

jegyzőkönyve 

11. Döntéshozatal 

Az Ügyvezető a Bírálóbizottság döntési 

javaslatának figyelembevételével meghozza 

döntését az eljárás (vagy kétszakaszos eljárás 

esetén a részvételi szakasz) eredménye 

tárgyában 

Ügyvezető és 

közvetetten a 

Közbeszerzési 

tanácsadó (az 

Ügyvezető 

döntésének 

határidőben történő 

meghozatala és az 

Bírálóbizottság tagjai, 

Projektmenedzser, Közbeszerzési 

tanácsadó, Műszaki szakértő 

Ügyvezető 

- Bírálóbizottság 

írásbeli 

szakvéleménye és 

döntési javaslata 

- Bírálóbizottság 

tagjainak egyéni 

bírálati lapjai 

- Bírálóbizottság 

- Ügyvezető 

döntése az eljárás 

(vagy kétszakaszos 

eljárás esetén a 

részvételi szakasz) 

eredményéről  

- Írásbeli 

összegezés az 
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Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Döntést hoz Bemenet Kimenet 

ajánlattevők / 

részvételre 

jelentkezők 

szabályszerű 

tájékoztatása 

tekintetében) 

ülésének 

jegyzőkönyve 

eljárás (vagy 

kétszakaszos 

eljárás esetén a 

részvételi szakasz) 

eredményéről 

12. Szerződéskötés 

A szerződéskötési tilalmi időszak lejártát 

követően a szerződéskötés előkészítése, illetve a 

szerződés aláírásának bonyolítása. 

 

A lépés akkor eredményes, ha az aláírt 

szerződés kiterjed a végrehajtás során előforduló 

minden kockázatra és az ajánlatkérő számár 

megfelelő módon kezeli azokat. 

Projektmenedzser  

Közbeszerzési tanácsadó (a 

szerződés aláírópéldányának 

végleges összeállítása, illetve 

szerződéskötéshez szükséges 

dokumentumok /pl. biztosítékok, 

felelősségbiztosítási kötvény/ 

ellenőrzése tekintetében) 

Ügyvezető 

Szerződés sablon, 

a közbeszerzési 

eljárás lezárása 

Szerződés aláírt 

példánya 

13. 

A közbeszerzési eljárás 

eredményével 

összefüggésben a 

nyilvánosság és 

átláthatóság biztosítása 

A) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 

hirdetmény közzététele a Közbeszerzési 

Értesítőben vagy a TED-en 

 

B) A közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés aláírt példányának feltöltése 

a Közbeszerzési Hatóság ún. Közbeszerzési 

Adatbázisába 

Közbeszerzési 

tanácsadó 
Projektmenedzser és/vagy Titkárság   

A) Az eljárás 

eredményéről szóló 

tájékoztató 

hirdetmény 

 

B) A Közbeszerzési 

Adatbázisban 

nyilvánosságra 

hozott szerződés 

14. 
Szerződés 

(rész)teljesítése 

A szerződés teljesítésében történő ajánlatkérői 

közreműködés bonyolítása 

 

A lépés akkor eredményes, ha szerződésszerűen 

történik, az előrehaladás dokumentálása megfelel 

az előírásoknak. 

Projektmenedzser 

Projektmenedzser, Közbeszerzési 

tanácsadó, Műszaki szakértő, és 

Szakmai tanácsadó, amennyiben van 

Ügyvezető 

Szerződés 

teljesítése során 

keletkező 

dokumentumok és 

eredménytermékek 

az ajánlattevő 

részéről  

Teljesítésigazolás 

15. 

Szerződésmódosítás / 

pót- illetve többletmunka 

igények 

A szerződés teljesítése körében felmerülő 

igények kezelése, melyek a szerződés eredeti 

tartalmától eltérő teljesítést eredményezhetnek 

Projektmenedzser 

és közvetetten 

Műszaki szakértő 

Projektmenedzser (a projekttel 

összefüggő kérdések tekintetében) 

 

Közbeszerzési tanácsadó 

(közbeszerzési-jogi kérdések 

tekintetében) 

Ügyvezető 

A szerződés eredeti 

tartalmától eltérő 

teljesítés jellegének 

és 

következményeinek 

megfelelő 

A szerződés eredeti 

tartalmától eltérő 

teljesítés megfelelő 

dokumentálása (pl. 

szerződésmódosítá

s, pótmunka 
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Folyamatlépés 

megnevezése 

Folyamatlépés leírása, kapcsolódó 

eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Döntést hoz Bemenet Kimenet 

 

Műszaki szakértő, és Szakmai 

tanácsadó, amennyiben van (a 

szerződés eredeti tartalmától eltérő 

teljesítés indokoltságával és annak 

műszaki tartalmával kapcsolatos 

kérdések tekintetében) 

részletezettségű 

írásbeli 

összefoglalása a 

közreműködők 

részéről  

elrendelése) 
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6 Lakossági és belső kommunikáció 

6.1 Áttekintés 

Az ÓBV kommunikációs folyamatainak racionalizálása főként a tájékoztatáshoz kapcsolódó 

projektkommunikáció, valamint a lakossági bevonáshoz szükséges tervezés és a vonatkozó 

anyagok elfogadtatásának időigényét kívánja csökkenteni. Ezek mellett olyan modellt képez, 

amely rendszerszinten redukálja a kommunikációs aktusok elfogadtatásért felelősök 

döntéshozatali terheit és teszi zökkenő mentesebbé az előállítási folyamatokat.  

A kommunikációs folyamatszabályozás első lépéseként egy olyan kommunikációs stratégia 

jön létre, ami a városfejlesztési projektek politikailag megfelelő külső kommunikációs 

irányelveit tartalmazza. A stratégiai dokumentum létrehozásának a célja, hogy bemutassa 

azokat az üzeneteket és tartalomszerkesztési formulákat, melyeknek a külső kommunikációs 

megjelenésekben általánosan vissza kell köszönnie, ezáltal pedig jelentősen gyorsítja az 

egyes aktivitások előkészítési és jóváhagyatási folyamatait. A politikai kommunikációs 

stratégia a korábbi fejlesztések tapasztalatait, valamint a jellemző lakossági és intézményi 

visszajelzéseket alapul véve olyan válságkommunikációs terv megírása, ami pontosan 

modellezi azokat a kommunikációs szempontból kezelendő krízishelyzeteket, melyek 

felmerülhetnek az egyes városfejlesztési projektek során, és adekvát választ ad rájuk. 

A modell szabályozni kívánja az előre látható fejlesztésekhez köthető kötelező, illetve 

szabadon megvalósítható rendezvényeket. Ezt a rendezvénykoncepciót minden negyedév 

elején az ÓBV véglegesíti az Önkormányzattal, kiválasztják belőle a ténylegesen 

megvalósítandó rendezvényeket, amelyektől csak indokolt esetekben térhetnek el. Az 

eseménytervezéssel párhuzamosan a kommunikációs szakértő feladata lesz olyan, a 

városfejlesztési projektekhez kapcsolódó platformok megalkotása, működtetése és 

elemzése, mellyel az ÓBV transzparensen és hatékonyan tudja bevonni a tervezési 

folyamatokba a lakosságot a kellő mélységig. 

A kommunikációs folyamatszabályozás célja, hogy meghatározza azokat a beavatkozási 

pontokat a szervezet kommunikációs folyamataiban, melyek szabályozása segítségével 

olyan középtávra érvényes kommunikációs stratégiai alakítható ki, amely a hétköznapi 

munkafolyamatok közben automatizmusokat eredményeznek. 

A folyamat során az alábbi szereplők azonosíthatóak: polgármester, önkormányzati 

sajtóreferens (az önkormányzathoz kapcsolható kommunikációkért elsődlegesen felelős 

személy), ügyvezető, műszaki vezető, kommunikációs vezető (a városfejlesztéshez 

kapcsolódó kommunikációs tevékenység lebonyolításáért felelős személy). 
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6.2 Projektkommunikáció 

8. ábra: A projektkommunikáció folyamat fő lépéseinek bemutatása 
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6. táblázat - Projektkommunikáció bemutatása 

Folyamat neve Projektkommunikáció 

Folyamat definíciója 
Az ÓBV kommunikációs részlegének mindennapi tevékenységei során előforduló feladatok racionalizálása az érdekgazdák által elfogadott stratégiai 

irányelveknek megfelelően. 

 

Folyamatlépés megnevezése  
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. To-Do  

A projektkommunikáció során 

felmerülő részfeladatok vezetése egy 

kommunikációs vezető által 

átláthatónak és hatékonynak ítélt 

feladatkezelési szoftveren. Javaslat: 

Wunderlist 

 

Kommunikációs 

vezető 
- Ügyvezető 

Kommunikációs 

vezető 

A feladatokhoz 

tartozó tételes 

részfeladatok és 

határidők. 

Projekt-

nyilvántartás  

2. 
Sajtómegjelenések tartalom-

előállítása  

A sajtómegjelenéseket előkészítése a 

Kommunikációs koncepcióban 

rögzítettek alapján történik, ami ez által 

végfelhasználás szempontjából 

megfelelő formában kerülhet a 

döntéshozó elé, gyorsítva az 

elfogadtatási folyamatot. Az 

előkészítés során az egyes 

fejlesztések külső, elsősorban 

lakossági kommunikációs 

vonatkozásainak kerülnek felmérésre 

Kommunikációs 

vezető 
Műszaki vezető - 

Önkormányzati 

sajtóreferens 

Az egyes 

projekteket 

kommunikációs 

szempontból 

értékelő 

dokumentum-

sablon, ami a 

megfelelő adatok 

kitöltésével 

érvényes lesz az 

adott fejlesztés 

Sajtómegjelenések 
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Folyamatlépés megnevezése  
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

és az információk priorizálásra. 

A lépés akkor eredményes, ha 

minimális a sajtómegjelenés 

jóváhagyásához kapcsolódó döntési 

pontok száma, így a jóváhagyáshoz 

szükséges idő is.    

mindenkori 

kommunikációjá-

ban. 

Kommunikációs 

koncepció. 

3. Rendezvények megvalósítása 

A rendezvényeket a negyedéves 

rendezvényszervezési koncepcióban 

lefektetett szempontok szerint ajánlott 

megvalósítani, figyelembe véve 

természetesen az aktuális változókat. 

Ez a feladat akkor eredményes, ha 

kevesebb lesz a rendezvényszervezés 

körüli ad-hoc folyamat, és negatív 

visszajelzések nem merülnek fel az 

eredményességmérés során.  

Kommunikációs 

vezető 
- 

Önkormányzat 

sajtóreferens 
- 

Operatív szintű 

rendezvényterveze

t 

A visszajelzéseket 

előre meghatározott 

szempontok alapján 

lemért események. 

4. 

A kommunikációs 

tevékenységek 

eredményességmérése 

Az egyes projektekhez rendelt 

kommunikációs tevékenységek 

kvalitatív elemzése, amely olyan 

eredményességi mutatószámokat 

tartalmaz, mint a rendezvényekről 

szóló híradások terjedelme és elérése, 

a lakossági fórumokon részt vevők 

száma, stb.  

Ez a lépés akkor eredményes, ha 

olyan információkat tartalmaznak a 

riportok, amellyel az ÓBV 

kommunikációs tevékenysége 

fejleszthető és az eddig megszokott 

elérése növekszik, vagy ugyanaz az 

Kommunikációs 

vezető 

Önkormányzat 

sajtóreferens 

Ügyvezető, 

Polgármester 
- 

Sajtófigyelési 

riport, események 

képi 

dokumentációi, 

jegyzőkönyvei. 

A városfejlesztési 

projektek 

kommunikációjának 

folyamatos 

hatásosság mérése. 
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Folyamatlépés megnevezése  
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

elérés kevesebb időráfordításba kerül. 

6.3 Közösségi tervezés 

9. ábra: Közösségi tervezés folyamat lépéseinek bemutatása 
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7. táblázat: Közösségi tervezés bemutatása 

Folyamat neve Közösségi tervezés 

Folyamat definíciója 
A városfejlesztési projektek tervezési szakaszában a lakosság véleményalkotási lehetőségének a biztosítása, illetve a beérkezett ötletek 

feldolgozásának, valamint a visszacsatolásnak a kivitelezése. 

 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. Kiírások elkészítése 

A dokumentummal a kommunikációs 

vezető a műszaki vezető és a 

támogatáskezelési menedzser 

segítségével feltérképezi azokat a 

pontokat a következő félévben 

előrelátható fejlesztési projektekben, 

amelyek az Önkormányzat 

kommunikációs csatornáit is 

felhasználva az ÓBV bevonhatja az 

előkészítési folyamatokba a kerület 

lakóit is. 

A lépés akkor eredményes, ha egy 

évben legalább három olyan fejlesztési 

elképzelést tud bemutatni a kerület a 

különböző kommunikációs felületeken, 

amelyekhez transzparens 

elérhetőségeken tudnak hozzászólni a 

lakosok, a véleményükre kíváncsi 

témák egyértelműen meghatározottak. 

Kommunikációs 

vezető 

Önkormányzat 

sajtóreferens, 

műszaki vezető, 

támogatásmenedzs

er 

Polgármester Polgármester 

A tervezési 

szakaszban lévő 

projektek 

információinak 

átadása. 

Azok a tervezési 

stádiumban lévő 

városfejlesztési 

projektekhez 

kapcsolódó, 

lakosság irányába 

feltehető kérdések 

listája, amik 

válaszaiból az ÓBV 

releváns 

javaslatokat 

integrálhat a 

tervezésbe.  
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

2. Megkeresések feldolgozása  

A sajtómegjelenéseket előkészítése a 

Kommunikációs Koncepcióban 

rögzítettek alapján történik, ami ez által 

végfelhasználás szempontjából 

megfelelő formában kerülhet a 

döntéshozó elé, gyorsítva az 

elfogadtatási folyamatot. Az 

előkészítés során az egyes 

fejlesztések külső, elsősorban 

lakossági kommunikációs 

vonatkozásainak kerülnek felmérésre 

és az információk priorizálásra. 

A lépés akkor eredményes, ha 

minimális a sajtómegjelenés 

jóváhagyásához kapcsolódó döntési 

pontok száma, így a jóváhagyáshoz 

szükséges idő is.    

Kommunikációs 

vezető 
Műszaki vezető - 

Önkormányzati 

sajtóreferens 

Az egyes 

projekteket 

kommunikációs 

szempontból 

értékelő 

dokumentum-

sablon, ami a 

megfelelő adatok 

kitöltésével 

érvényes lesz az 

adott fejlesztés 

mindenkori 

kommunikációjá-

ban. 

Kommunikációs 

koncepció. 

Sajtómegjelenések 

3. 

A lakosság részéről érkezett és 

integrálásra került 

városfejlesztési ötletek 

kiértékelése és az integrálásra 

kerülő javaslatok 

kommunikálása 

A lakossági bevonás tervezés során 

kiválasztott témákra beérkezett 

javaslatok értékelése, a 

megvalósíthatósági lehetőségeik 

elemzése a bevonási lehetőségek 

feltérképezéséhez hasonlóan a 

Műszaki vezetővel és 

Támogatáskezelési menedzserrel 

együttműködve. A reálisan 

megvalósítható és hozzáadott értékű 

javaslatokat ezt követően integrálják az 

adott városfejlesztési projektbe. 

A lépés akkor eredményes, ha a 

beérkező javaslatokból le tudják szűrni 

Kommunikációs 

vezető 

Műszaki vezető, 

támogatás-

menedzser 

Önkormányzati 

sajtóreferens 

Ügyvezető, 

polgármester 

A városfejlesztési 

kérdésekre 

beérkező lakossági 

javaslatok  

Ötletek, amiket 

ÓBV felhasznált a 

városfejlesztési 

projektek tervezése 

során, és ez a 

lakosság felé 

transzparensen 

kommunikálhatóak.  
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

az ÓBV munkatársai a városfejlesztési 

projektekbe potenciálisan integrálható 

lakossági javaslatokat, ezekből az első 

két bevonási kísérlet során egy ötletet 

be tudnak venni a projektekbe, ezt 

pedig kiemelten kezelik az adott 

projektről szóló sajtóanyagoknak, 

mintegy visszajelzésként a lakosság 

felé, hogy komolyan számolnak a 

véleményükkel. 

Kapcsolódó mellékletek:  

 15. sz. melléklet - Kommunikációs folyamatok racionalizálási modelljei 

 16. sz. melléklet - Rendezvénysablon  

 17. sz. melléklet - Lakossági megkeresések 
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7 Műszaki lebonyolítás és ellenőrzés koordinációja 

7.1 Áttekintés 

A műszaki lebonyolítás és ellenőrzés koordinációja folyamat célja a támogatásból vagy 

önkormányzati finanszírozásból megvalósuló infrastruktúrafejlesztő beruházást tartalmazó 

projektek esetében a műszaki tartalom kialakításának és a kivitelezésnek a koordinálása, 

valamint a megvalósult műszaki tartalom állapotának nyomon követése a projektzárást 

követő időszakban. A műszaki koordináció folyamat sajátossága, hogy a pályázat és 

projektmenedzsment folyamattal párhuzamosan történik előrehaladása. 

A folyamat három fő részre tagolható a projekt-előkészítés során a műszaki tartalom 

kialakításának koordinálása, a műszaki tartalom kivitelezésének koordinálása, megvalósult 

beruházás átadása és a nyomon követés. 

 Projekt-előkészítés: az előkészítő szakaszban a műszaki tartalom kialakítása során a 

műszaki vezető biztosítja a szakmai felügyeletet a műszaki vezető helyettes (a 

műszaki vezető helyettesítésével megbízott munkavállaló) részére, aki a tervezési 

feladatok koordinálásért felel. 

 Műszaki tartalom kivitelezésének koordinálása: a kivitelezés során a koordináció két 

legfontosabb eszköze a heti kooperáció és az építési napló, valamint az e-építési 

napló töltöttségének ellenőrzése. 

 Beruházás átadása: a műszaki átadás-átvétel időpontjának kijelölését követően, 

értesíteni kell a meghívott szereplőket. A műszaki átadás-átvétel során fontos az 

engedélyezési hatóságok jelenléte is a használatba vételi engedélyestetési eljárás 

gyorsításának érdekében. 

Nyomon követés: az átadás utáni időszakban nem ér véget a munka. A nyomon követés 

során ellenőrizni kell, a garanciális, jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségeket a 

szerződésben rögzítettek szerint. 

 

A folyamat során az alábbi szereplők azonosíthatóak: 

Belső munkatársak: 

 Műszaki vezető 

 Műszaki vezető helyettes 

 Ügyvezető 

 Projektmenedzser 

Együttműködő partnerek: 

 Óbuda Vagyonkezelő Zrt. 

 Városüzemeltetési Főosztály kapcsolattartó 

 Jogi és Közbeszerzési Osztály 
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Külső partnerek: 

 Közbeszerzési tanácsadó 

 Műszaki ellenőr 

 Műszaki tervező 

 Kivitelező 
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7.2 Műszaki lebonyolítás és ellenőrzés koordináció 

10. ábra: A műszaki lebonyolítás és ellenőrzés koordináció folyamat lépéseinek bemutatása 
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8. táblázat: Műszaki lebonyolítás és ellenőrzés koordináció 

Folyamat neve Műszaki lebonyolítás és ellenőrzés koordinációja 

Folyamat definíciója 
Támogatásból megvalósuló infrastruktúrafejlesztési, város rehabilitációs projektek műszaki lebonyolítása, ellenőrzése, átadása, szükség esetén 

pótmunka, valamint a fenntartási időszakban esetlegesen felmerülő garanciális javítások koordinálása. 

 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. 

Projekt előkészítéssel 

kapcsolatos műszaki tartalom 

kialakításának szakmai 

felügyelete  

A projektmenedzser felelős a projekt 

előkészítés megvalósításáért, azonban 

a műszaki kivitelezéssel érintett 

beruházási elemeket is tartalmazó 

projektek esetén a műszaki tartalom 

kialakítása a műszaki vezető és a 

Műszaki vezető helyettes közös 

kompetenciája. Már a műszaki tartalom 

kialakításánál fontos az érintettek (pl. 

későbbi üzemeltető) bevonása, hogy 

az igényeiknek megfelelően kerüljön 

kialakításra a fenntartható műszaki 

tartalom. 

A műszaki tartalom meghatározása 

akkor tekinthető eredményesnek, ha 

pontosan meghatározza, hogy milyen 

tervekre, engedélyekre van szükség, 

illetve ha a megrendelői 

követelmények egyértelműen körül 

vannak írva, és a műszaki tartalom 

meghatározásakor beépítésre került a 

korábbi, hasonló projektből származó 

Műszaki vezető 

helyettes 
Műszaki vezető Érintettek Ügyvezető Projekt koncepció 

Pályázat műszaki 

tartalma 

(megrendelői 

követelmények) 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

tapasztalat. 

2. Tervező közbeszerzése 

A tervező beszerzésénél a 

megrendelői követelmények a lehető 

legrészletesebb meghatározását 

követően a közbeszerzési 

értékhatárnak megfelelően történik az 

eljárás. A bíráló bizottságba a műszaki 

vezető, mint értékelő tag delegálása 

célszerű. A beruházás típusától és 

összeghatártól függően a tervellenőrt 

is közbeszereztetni kell. 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

Jogi és 

Közbeszerzési 

Osztály 

Műszaki vezető 

helyettes 

Műszaki vezető Ügyvezető 

Pályázat műszaki 

tartalma 

(megrendelői 

követelmények) 

Eredményes 

közbeszerzési 

eljárást követő 

tervezői szerződés 

3. Műszaki ellenőr közbeszerzése 

A műszaki ellenőr beszerzésénél a 

megrendelői követelmények lehető 

legrészletesebb meghatározását, 

valamint a kivitelezés tárgyának pontos 

bemutatását követően a közbeszerzési 

értékhatárnak megfelelően történik az 

eljárás. 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

 

Projektmenedzser 

Jogi és 

Közbeszerzési 

Osztály 

Műszaki vezető 

 

Ügyvezető 

Pályázat műszaki 

tartalma 

(megrendelői 

követelmények) 

Eredményes 

közbeszerzési 

eljárást követő 

műszaki ellenőri 

szerződés 

4. Tervezés koordinációja 

A tervek egyeztetése a kivitelezés által 

érintett szereplőkkel. 

Fontos már a tervezési szakaszban 

elkezdeni, előkészíteni az 

engedélyeztetést. Amennyiben 

egymástól jól elkülönítetten működnek 

a tervezési folyamatok, akkor a 

különálló projektelemekre el lehet 

kezdeni az egyeztetéseket (pl. gázterv, 

közműveztetési terv). Célszerű felvenni 

Műszaki vezető 

helyettes 

Műszaki vezető 

Érintettek 

Ügyvezető 

 

- Koncepció  

Tervdokumentáció 

(koncepcióterv, 

kivitelezési terv 

beruházás típusától 

és összeghatárától 

függően) 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

a kapcsolatot előzetesen az 

engedélyező hatóságokkal az eljárás 

időigényének leredukálásának 

érdekében. 

5. Kivitelező beszerzése 

A kivitelező beszerzésénél a 

megrendelői követelmények lehető 

legrészletesebb meghatározását, 

valamint a kivitelezés tárgyának pontos 

bemutatását követően a közbeszerzési 

értékhatárnak megfelelően történik az 

eljárás. A bíráló bizottságba a műszaki 

vezető, mint értékelő tag delegálása 

célszerű. 

Közbeszerzési 

tanácsadó 

 

Műszaki vezető 

Jogi és 

Közbeszerzési 

Osztály 

Projektmenedzser Ügyvezető 

Pályázat műszaki 

tartalma 

(megrendelői 

követelmények) 

Eredményes 

közbeszerzési 

eljárást követő 

kivitelezői 

szerződés 

6. 
Munkaterület átadása a 

kivitelezőnek 

A munkaterület átadása a kivitelezői 

szerződés követően a lehető 

leghamarabb történjen meg. 

Műszaki ellenőr 

 

Műszaki vezető 

Kivitelező 

Ügyvezető 

Projektmenedzser 

  
Munkaterület 

átadási jegyzőkönyv 

7. 
Építési napló és e-építési napló 

megnyitása és vezetése 

A kitöltést folyamatosan a végrehajtó 

és a közreműködő szereplők közösen 

végzik. A műszaki vezető a főbb 

lépéseknél ellenőrzi, hogy megtörtént-

e a bejegyzés. 

A lépés akkor eredményes, ha az E-

építési napló naprakészen vezetett. 

Műszaki ellenőr 

 

Műszaki vezető 

Kivitelező 

Ügyvezető 

Projektmenedzser 

  
Építési naptó vagy 

e-építési napló 

8. 
Kivitelezési szakasz 

koordinálása 

A heti/havi kooperációk megtartását 

célszerű, ha a műszaki ellenőr hívja 

össze és vezeti le. A heti 

kooperációkon meg kell vizsgálni, hogy 

az ütemtervnek megfelelően halad–e a 

Műszaki ellenőr 

 

Műszaki vezető 

Kivitelező  

Ügyvezető 

Projektmenedzser 

Kommunikációs 

  Emlékeztetők 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

kivitelezés, megfelelő–e a kivitelezés 

minősége, továbbá egyeztetésre 

kerülnek az aktuálisan felmerülő 

kivitelezési problémák.  

A kivitelezőnek legalább havonta 

aktualizálni kell a pénzügyi és műszaki 

ütemterv, de legkésőbb az egyes 

számlázásoknál.  

A műszaki vezetőnek folyamatosan 

kell ellenőriznie: az aktualizált 

pénzügyi és műszaki ütemtervet, az 

elektronikus napló töltöttségét és a 

főbb munkafolyamatoknál 

szúrópróbaszerűen ellenőrizni azt, 

hogy amit a műszaki ellenőr igazol, az 

tényleg a valóságnak megfelel. 

Tervező 

Üzemeltető 

szakértő 

9. 
Műszaki tartalom és/vagy 

határidő módosítás 

El kell dönteni, hogy mekkora a 

változás mértéke; alapesetben 

változás bejelentő elégséges. Ha 

azonban a határidő módosítás 3 

hónapot meghaladó, akkor TSz 

módosítás szükséges. A műszaki 

tartalom változásánál egyedileg kell 

minden esetben megvizsgálni, hogy 

szükséges-e a TSz módosítás. Az 

engedélyt is érintő változtatás 

esetében a TSz módosítása 

mindenképp szükséges. 

Projektmenedzser 

Műszaki vezető 

Műszaki ellenőr 

Kivitelező 

Projektmenedzser Ügyvezető 

Változtatás tárgya, 

indokoltsága és 

költsége 

Változtatás 

mértékének 

megfelelően 

változás bejelentő 

vagy TSZ 

módosítás 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

10. 
Műszaki átadás-átvétel 

előkészítése 

A kivitelezés lezárulását kivitelezőnek 

kell bejelentenie a megrendelőt 

képviselő műszaki vezetőnek. A 

megrendelőnek ki kell tűznie a műszaki 

átadás-átvétel időpontját. Az érintett 

szereplőket engedélyező hatóságokat 

és szakhatóságok, tervezőt értesíteni 

kell a kitűzött időpontról. 

A műszaki átadás-átvétel 

előkészítéseként felméri a műszaki 

ellenőr és a műszaki vezető közösen, 

hogy a tervnek megfelelően történt-e  a 

kivitelezés, és ha szükséges a 

hibalistát átadják egy javítási határidőt 

megjelölve. 

Műszaki ellenőr 

Műszaki vezető 

Kivitelező 

Projektmenedzser  Készre jelentés 

Műszaki átadás-

átvétel időpontja 

rögzítésre kerül az 

e-naplóban 

11. Műszaki átadás-átvétel 

A műszaki átadás-átvételt a kivitelező 

és a műszaki ellenőr koordinálja és 

vezeti a jegyzőkönyvet. 

Műszaki ellenőr 

 

Műszaki vezető 

Kivitelező 

Projektmenedzser 

Ügyvezető 

 

Műszaki átadás-

átvétel időpontja 

rögzítésre kerül az 

e-naplóban 

Műszaki átadás-

átvétel 

jegyzőkönyve, 

Kivitelező átadási 

dokumentációja 

12. 
Használatba vételi 

engedélyezési eljárás 

A szakhatóságok jelenléte javasolt a 

műszaki átadás-átvételnél, mivel ha ott 

lenyilatkozzák azt, hogy mindent 

rendben találnak, akkor jelentősen 

gyorsulhat ez az eljárás. 

 

Műszaki vezető 

 

Kivitelező 

Ügyvezető 

Projektmenedzser 

 
Kivitelező átadási 

dokumentációja 

Használatbavételi 

engedély 

13. Nyomon követési szakasz  
A nyomon követés során ellenőrizni 

kell, a garanciális, jótállási és/vagy 

szavatossági kötelezettségeket a 

Műszaki vezető 
Szükség esetén a 

műszaki ellenőr 
Projektmenedzser  

Üzemeltető jelzi a 

problémát 

A kivitelező 

vállalkozó 

felelősségének 



Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv

95 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

szerződésben rögzítettek szerint.. 

Ha az üzemeltető jelez problémát, a 

műszaki vezetőnek ki kell vizsgálni, 

hogy a kivitelező vállalkozó 

felelőssége–e a kialakult probléma a 

szerződéses feltételek szerint. 

Amennyiben igen, a kivitelezővel 

szükséges felvenni kapcsolatot és 

koordinálni kell a javítási munkálatokat. 

megállapítása a 

szerződéses 

feltételek szerint. 
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7.3 Általános javaslatok 

A tervező kiválasztása kapcsán lefolytatott közbeszerzés megrendelői követelményeinek 

összeállításánál javasolt a tervezői felelősség biztosítás feltételként való előírása. A műszaki 

ellenőr szerződésében javasolt szerepeltetni, hogy a kooperációs megbeszélések 

összehívása és levezetése a műszaki ellenőr feladata. A műszaki folyamat koordinálását 

segítő, hatékony adminisztráció érdekében az alábbi sablonok elkészítését javasoljuk:  

 Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (egyértelmű legyen, hogy ki, mit, mennyit és hogyan 

végzett el, mi alapján került kiállításra a számla végösszege); 

 Pénzügyi-műszaki ütemterv (szerepeljen benne a tervezett tevékenységek köre, 

ütemezése heti bontásban, számlák kiállítása, fizikai előrehaladás százalékban 

értelmezve). 

7.4 Projekt műszaki tartalmának módosítása 

Projekt műszaki tartalma 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának minősül a pályázatban meghatározott fejlesztési 

tartalom, melyet: 

 Építés esetén az engedélyes kiviteli tervdokumentáció, illetve műszaki dokumentáció 

fedi le, közbeszerzési eljárás esetén pedig az ajánlati dokumentáció III. és V. 

kötetében megfogalmazott előírások. 

 Szolgáltatások esetében a szerződésben szereplő feladatleírás, valamint a 

közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentációban szereplő egyéb előírás a 

szolgáltatás teljesítésére vonatkozóan. 

 Eszközbeszerzés során a pályázatban bemutatott eszközlista vagy amennyiben 

nincs pályázat, akkor a projekt előkészítésénél felmerült eszközigény, valamint a 

közbeszerzési eljárás során kiírt részletes eszközspecifikáció. 

Műszaki, szakmai tartalom növelése 

Amennyiben az adott változtatás szükségessége igazolható (pl.: új hatósági jogszabályi 

előírás, pótmunka, kiegészítő beruházás) és a pályázat eredeti céljához kapcsolódik, akkor a 

projektben keletkezett maradványösszegek terhére elszámolható. Illetve van lehetőség a 

tartalékkeret által a projekt összköltségének növelésre, mely szintén felhasználható a 

műszaki tartalom változtatás keretében megvalósítandó többletberuházás kivitelezésére. 

Műszaki, szakmai tartalom helyettesítő módosítása 

A projekt, projektelem elfogadott műszaki, szakmai tartalmának egyenértékű változtatása 

akkor engedélyezhető, ha a helyettesítő műszaki, szakmai tartalom minden szempontból 

legalább olyan paraméterekkel rendelkezik, mint a hatályos szerződés részét képező 

tartalom (tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás, hőátbocsátási tényező, 

alkalmasság stb.), valamint oka jogszabályváltozás, kötelező előírás (tervellenőr, mérnök) és 

célja a beruházás és üzemeltetés összességében hatékonyabb alkalmazása. 
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Műszaki, szakmai tartalom csökkentése 

A projekt, projektelem elfogadott műszaki, szakmai tartalmának csökkenése, azaz csak 

részben egyenértékű műszaki, szakmai megoldással történő kiváltása vagy a projektben 

betervezett tevékenység/projektelem elhagyása akkor engedélyezhető, ha a módosítás oka 

jogszabályváltozás, (szak)hatósági előírás vagy előre nem látható, nem tervezhető, a 

kedvezményezettnek fel nem róható esemény. 

A műszaki szakmai tartalom változtatásának folyamata: 

1. A probléma felmerülése – lehet megrendelő és kivitelező részéről. 

2. A változtatási javaslat elkészítése – kivitelező feladata. 

3. Mérnök, illetve műszaki ellenőri jóváhagyás. 

4. Megrendelői jóváhagyás. 

5. Szerződésmódosítás előkészítése: 

 Közbeszerzési eljárás esetében a fentiek benyújtása a Támogató, illetve amennyiben 

szükséges a KFF részére jóváhagyás céljából. Amikor az intézményrendszer 

jóváhagyta az adott módosítást, csak utána írható alá a szerződésmódosítás az új 

műszaki tartalomra. 

 Amennyiben nem került közbeszerzési eljárás lefolytatásra, az 

intézményrendszerhez a felsorolt dokumentumokat a már aláírt 

szerződésmódosítással együtt kell benyújtani elfogadás céljából. 

 A felmerült esetleges változtatási igénnyel kapcsolatban a javaslat jellegének 

megfelelően összeállítjuk a változás bejelentőt, illetve a TSZ módosítási kérelmet és 

koordináljuk az ezekhez szükséges dokumentumok elkészítését. 
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8 Társasházi támogatások kezelése 

8.1 Áttekintés 

A társasházi támogatások kezelése folyamat célja, az önkormányzat által kiírt, kerületi 

társasházakat érintő pályázatokat társasház-felújítási, életveszély-elhárítási, zöldfelület-

gondozási és energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó, illetve lépcsőházi kamerarendszer 

kiépítésére vonatkozó pályázatok kezelése.  

A társasházi támogatások kezelése folyamat négy fő szakaszból áll:  

 Pályázati felhívás előkészítése: A pályázati kiírás jóváhagyására az adott évi 

költségvetés elfogadását követően kerülhet sor. A támogatáskezelési menedzser 

feladata a pályázati felhívás előkészítése, valamint elfogadtatás és közzététel 

koordinációja. 

 Pályázatok befogadása és értékelése: A pályázati felhívás megjelenését követően 

az ÓBV fogadja a benyújtott pályázatokat, megválaszolja a felmerülő pályázói 

kérdéseket és koordinálja az értékelési folyamatot egészen a támogatási döntésig. A 

tartalmilag értékelt pályázatok pontszámait a Támogatáskezelési menedzser 

összegzi, ami alapján a végleges döntést a Városfejlesztési Bizottság hozza meg. Ezt 

követően a támogatáskezelési menedzser a pályázók számára értesítést küld ki és a 

nyertes pályázókkal elindítja a támogatási szerződés megkötését. 

 Szerződéskötés és kivitelezés: A kivitelezés során az építkezés folyamatának 

ellenőrzése a Városüzemeltetési Főosztály feladata. 

 Műszaki átadás-átvétel és elszámolás: A munkálatok befejezését követően 30 

napon belül sor kerül a műszaki átadás, átvételre, valamint a pénzügyi és szakmai 

elszámolásra. A támogatások utófinanszírozással működnek, ezért számlák 

elszámolása a beruházás megvalósítása után történik. A pályázó benyújtja az 

elszámoláshoz szükséges dokumentumokat, amelyet a támogatáskezelő menedzser 

ellenőriz, majd ezt követően a kifizetést a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály utalja 

át a szerződésben foglaltak szerint. 

A társasházi pályázatok kezelése folyamata, akkor működik eredményesen, ha minél több 

lakos részesül a fejújítások, illetve fejlesztő beruházások előnyeiből. A támogatáskezelési 

vezető, akkor látja el feladatát megfelelően, ha a pályázókat megfelelően tájékoztatja, 

aminek eredményeként az elérhető támogatási összeg teljes mértékben hasznosul. 

A folyamat során az alábbi szereplők azonosíthatóak: 

Belső munkatársak: 

 Ügyvezető 

 Műszaki vezető 

 Támogatáskezelési vezető 

 Titkárság 
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Együttműködő partnerek: 

 Polgármester 

 Önkormányzat képviselő testülete 

 Óbuda Vagyonkezelő Zrt. (ÓV. Zrt.) 

 Építési Hatósági Osztály, 

 Városüzemeltetési Főosztály 

 Jegyző 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  

 Alpolgármester 
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8.2 Társasházi támogatások kezelése 

11. ábra: A Társasházi támogatások kezelése folyamat lépéseinek bemutatása 
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9. táblázat: Társasházi támogatások kezelése 

Folyamat neve Társasházi támogatások kezelése
4
 

Folyamat definíciója 
Önkormányzat által kiírt, kerületi társasházakat érintő társasház-felújítási, életveszély-elhárítási, zöldfelület-gondozási és energetikai korszerűsítéshez 

kapcsolódó, illetve lépcsőházi kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázatok kezelése. 

 

Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. 

Pályázati felhíváshoz 

szükséges előterjesztés 

elkészítése 

A pályázati felhívás jóváhagyására az 

adott évi költségvetés elfogadását 

követően kerülhet sor. A 

támogatáskezelési menedzser 

feladata a pályázati felhívás 

szövegének elkészítése, az 

önkormány által rendelkezésre 

bocsájtott paraméterek alapján. A 

támogatási menedzser az 

előterjesztést elküldi a képviselő 

testület számára. 

Ez a lépés, akkor eredményes, ha az 

elkészült felhívás formailag és 

tartalmilag megfelel az elvárásoknak, 

csak érvényes pályázatok érkeznek a 

kiírásokra. 

Támogatáskezelési 

menedzser 
 Ügyvezető  

Önkormányzati 

rendelet (jelenleg 

hatályos: 41/2014), 

éves költségvetés 

Pályázati felhívási 

előterjesztés 

                                                
4
 A társasházi támogatások kezeléséhez kapcsolódó jogszabály a hatályos önkormányzati rendelet (jelenleg: 41/2014). 
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Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

2. 

Pályázati felhíváshoz 

szükséges előterjesztés 

elfogadása 

A pályázati felhívás szöveges 

előterjesztéséről képviselő testület 

hoz döntést. 

Önkormányzati 

képviselő testület 
   

Pályázati felhívási 

előterjesztés 

Elfogadott pályázati 

előterjesztés 

3. Pályázati felhívás közzététele 

A pályázati felhívás jóváhagyását 

követően 15 napon belül közzé kell 

tenni az önkormányzat 

hirdetőtábláján, az Óbuda Újságban 

és az önkormányzat honlapján. 

Ez a lépés akkor eredményes, ha 

határidőn belüli megtörténik a 

közzététel. 

Támogatáskezelési 

menedzser 

Kommunikációs 

szakértő 
Ügyvezető  

Jóváhagyott 

pályázati felhívás 

Önkormányzat 

hirdetőtábláján, 

Óbuda újságban és 

önkormányzat 

honlapján közzétett 

pályázati felhívás 

4. 

Szükség esetén pályázati 

felhívás feltételeinek 

módosítása 

A pályázati felhívást szükséges 

esetén módosítani kell. 

Támogatáskezelési 

menedzser 
 Ügyvezető  

Pályázati felhívás 

módosításának 

előterjesztésére 

való igény 

Pályázati felhívás 

módosításáról szóló 

előterjesztés 

5. 
Pályázati felhívás feltételeiben 

történt változás jóváhagyása 

A felhívás tartamának változásáról a 

képviselő testület hoz döntést. 

Önkormányzati 

képviselő testület 
 

Ügyvezető 

Támogatáskezelési 

menedzser 

 

Pályázati felhívás 

módosításáról 

szóló előterjesztés 

Döntés a pályázati 

felhívás 

módosításáról 
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Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

6. 
Pályázati felhívás feltételeiben 

történt változás közzététele 

A pályázati felhívás módosítását 

közzé kell tenni az önkormányzat 

hirdetőtábláján, az Óbuda Újságban 

és az önkormányzat honlapján. 

Kommunikációs 

vezető 

Támogatáskezelési 

menedzser 
  

Döntés a pályázati 

felhívás 

módosításáról 

Önkormányzat 

hirdetőtábláján, 

Óbuda újságban és 

önkormányzat 

honlapján közzétett 

pályázati felhívás 

módosítás 

7. Pályázók tájékoztatása 

A megjelent pályázati felhívást 

követően 30 napon nyújtható be 

pályázat. Pályázati időszak alatt a 

pályázók részéről írásban és 

telefonon beérkező kérdéseinek 

megválaszolása. 

Az írásban feltett kérdések 

megválaszolása, akkor tekinthető 

eredményesnek, ha a pályázó 

kérdéseinek megválaszolása 2 

munkanapon belül megtörténik. 

Támogatáskezelési 

menedzser 

Műszaki vezető 

(műszaki 

kérdésekben) 

Ügyvezető  
Pályázói kérdések 

írásban 

Időben teljesített 

válaszadás 

8. Pályázatok befogadása 

A beérkező papíralapú pályázatok 

befogadása és iktatószámmal történő 

ellátása és felvetetése a pályázati 

nyilvántartásba. 

Ez a lépés akkor eredményes, ha a 

pályázatok mindegyike hiánytalanul el 

van látva iktatószámmal és szerepel 

a pályázati nyilvántartásban. 

Tikárság  

Támogatáskezelési 

menedzser 

Ügyvezető 

 
Beérkező 

pályázatok 

Iktatott és pályázati 

nyilvántartásba 

felvezetett 

pályázatok 
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Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

9. Pályázatok formai ellenőrzése 

A beérkező pályázatok fogadását 

követően a támogatáskezelési 

menedzser felel a pályázatok formai 

ellenőrzéséért. Az adatlap hibás 

kitöltése esetén hiánypótlásra nincs 

lehetőség. 

A folyamatlépés akkor eredményes, 

ha pályázatok formai szűrésének 

eredményeképpen minden hiányosan 

benyújtott pályázat kiszűrésre kerül. 

Támogatáskezelési 

menedzser 
 Ügyvezető  

Iktatott és pályázati 

nyilvántartásba 

felvezetett 

pályázatok 

Formailag 

ellenőrzött 

pályázatok, 

hiánypótlást igénylő 

pályázatok 

10. Pályázatok hiánypótoltatása 

Azoknál a pályázati anyagoknál, ahol 

formai hiányosságokat tapasztal, 

szükség esetén hiánypótlást ír ki 15 

napos határidővel. A beérkezett 

hiánypótlásokat a titkárság 

iktatószámmal látja el és felvezeti a 

pályázati nyilvántartásba. 

A hiánypótlásról értesíteni kell az 

érintett pályázókat írásban vagy 

elektronikusan. 

Támogatáskezelési 

menedzser 
 Ügyvezető  

Hiánypótlást 

igénylő pályázatok 

Iktatott és pályázati 

nyilvántartásba 

felvezetett pályázati 

hiánypótlások 

10.b 
Hiánypótlást igénylő pályázatok 

formai ellenőrzése 

A beérkező hiánypótlások fogadását 

követően a támogatáskezelési 

menedzser felel a pályázatok újbóli 

formai ellenőrzéséért. Ismételt 

hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A folyamatlépés akkor eredményes, 

ha kiszűrésre kerülnek azok a 

Támogatáskezelési 

menedzser 
 Ügyvezető  

Iktatott és pályázati 

nyilvántartásba 

felvezetett 

pályázati 

hiánypótlások 

Formailag 

ellenőrzött 

hiánypótláson 

átesett pályázatok 
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Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

pályázatok, amelyek továbbra sem 

felelnek meg a formai feltételeknek. 

11. Pályázatok tartalmi értékelése 

A formailag megfelelő pályázati 

anyagok tartalmi értékelését a 

rendeletben szabályozott módon az 

Építési Hatóság, Városüzemeltetési 

Főosztály és az Óbudai 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 

ÓV Zrt.) Műszaki Osztálya közösen 

végzi. Az ÓV Zrt. kezelésében lévő 

társasházak esetén az ÓV Zrt. 

kimarad az értékelésből. A tartalmilag 

értékelt pályázatok pontszámait a 

támogatáskezelési menedzser 

összegzi és a döntés-előkészítés 

részeként besorolja őket támogatott, 

elutasított, tartalék listáról 

támogatható elutasított kategóriákba. 

A folyamatlépés eredményes, ha a 

pontszámok összesítése és az ez 

alapján történő pályázatok 

besorolásában nem található hiba. 

Támogatáskezelési 

menedzser 

Építési Hatóság 

Városüzemeltetési 

Főosztály 

ÓV Zrt. Műszaki 

Osztálya 

Ügyvezető  

Formailag 

megfelelő 

pályázatok 

Tartalmilag értékelt 

pályázatok 

pontszámmal 

ellátva, összefoglaló 

az értékelés 

eredményéről 

12. Támogatási döntés 

A döntési javaslattal ellátott 

pályázatokról a végleges döntést a 

Városfejlesztési bizottság hozza meg. 

Városfejlesztési 

bizottság 
 Ügyvezető  

Tartalmilag értékelt 

pályázatok 

pontszámmal 

ellátva, 

összefoglaló az 

értékelés 

Pályázati döntés 



Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv

108 

Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

eredményéről  

13. Pályázók értesítése 

A pályázati döntés megszületése 

után, az benyújtott pályázatokról 

hozott támogatói döntésről írásban 

kell tájékoztatni a pályázókat. 

A folyamatlépés akkor eredményes, 

ha a tájékoztatás 15 napon belül 

megtörténik. 

Támogatáskezelési 

menedzser 
 Ügyvezető  Támogatási döntés 

Pályázók részére 

megírt értesítő 

levelek 

14. 
Támogatási szerződés 

megkötése 

A nyertes pályázókkal az értesítés 

átvételétől számított 30 napon belül 

meg kell kötni a támogatási 

szerződést. A támogatási 

szerződések előkészítéséért 

beleértve a nyertes társasházak 

közös képviselőjével történő 

aláírásért a támogatáskezelési 

menedzser felel.  

A titkárság iktatja és digitalizálja a 

kiállított szerződéseket, illetve 

továbbítja az önkormányzat számára. 

Támogatáskezelési 

menedzser 

Titkárság 

Önkormányzat 

részéről a 

jogtanácsos, mint jogi 

ellenjegyző, a jegyző 

és a pénzügyi 

főosztály, mint 

pénzügyi ellenjegyző 

valamint a 

polgármester 

megbízásából az 

alpolgármester írja 

alá 

Nyertes pályázó 

Ügyvezető  

Támogatási 

szerződés tervezet 

és/vagy 

szerződésmódosítá

s tervezet 

Jóváhagyott 

támogatási 

szerződések 

és/vagy támogatási 

szerződésmódosítá

sok 
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Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

15. 
Szükség esetén támogatási 

szerződés módosítása 

A kivitelezési munkálatokat a 

szerződéskötéstől számított 11 

hónapon belül le kell zárni. Ha a 

kivitelezés túlnyúlik a 11 hónapos 

időszakon, akkor a támogatási 

szerződés módosítása válhat 

szükségessé. 

Támogatáskezelési 

menedzser 
   

Szerződésmódosít

ási igény 

Támogatási 

szerződésmódosítá

s tervezet 

16. 
Támogatási szerződés 

módosítás jóváhagyása 

Ilyenkor a támogatáskezelési 

menedzsernek a módosítást, egy 

előterjesztés formájában kell 

beterjeszteni a Városfejlesztő 

Bizottság elé. 

A támogatási szerződésnél az 

ellenjegyzésére és aláírásra jogosult 

személyek hagyják jóvá a módosított 

tartalmat. 

Városfejlesztő 

Bizottság 

Önkormányzat 

részéről a 

jogtanácsos, mint jogi 

ellenjegyző, a jegyző 

és a pénzügyi 

főosztály, mint 

pénzügyi ellenjegyző 

valamint a 

polgármester 

megbízásából az 

alpolgármester írja 

alá. 

Nyertes pályázó 

Támogatáskezelési 

menedzser 
 

Támogatási 

szerződésmódosítá

s tervezet 

Jóváhagyott 

támogatási 

szerződésmódosítá

sok 

17. 
Kivitelezés során nyomon 

követés 

A támogatással érintett felújítási 

munkálatok a szerződés megkötését 

követően kezdhetőek meg. A nyertes 

pályázónak a munkálatok kezdetét be 

kell jelenteni 15 nappal a kivitelezés 

kezdete előtt. Kivitelezés során az 

építkezés folyamatának ellenőrzése a 

Városüzemeltetési Főosztály 

feladata. 

Városüzemeltetési 

Főosztály 

Támogatáskezelési 

menedzser 

Nyertes pályázó 

Ügyvezető  

Nyertes pályázók 

bejelentései a 

kivitelezési munkák 

megkezdéséről 

Ellenőrzéshez 

kapcsolódó 

dokumentáció 
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Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

A folyamatlépés eredményes, ha a 

kivitelezés a pályázatban rögzítettek 

szerint történik meg. 

18. Műszaki átadás-átvétel 

A nyertes pályázónak a kivitelezési 

munkálatok befejezése előtt 5 nappal 

értesíteni kell a támogatáskezelési 

menedzsert, a kivitelezés 

befejezéséről. A munkálatok 

befejezését követően 30 napon belül 

kerül sor a műszaki átadás-átvételre. 

Ellenőrizni kell, hogy a megvalósult 

beruházás valóban megfelel–e a 

pályázatban rögzített 

paramétereknek. 

A folyamatlépés eredményesnek 

tekinthető, ha az átvett munka 

valóban megfelel a pályázatban 

rögzített paramétereknek. 

Támogatáskezelési 

menedzser 

Nyertes pályázó 

Műszaki vezető 

Ügyvezető  

Értesítés a 

kivitelezési munkák 

befejezéséről 

Műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyv 

(41/2014 

önkormányzati 

rendelet I. 

melléklete) 

19. Pénzügyi elszámolás 

A munkálatok befejezését követően 

30 napon belül sor kerül a pénzügyi 

és szakmai elszámolásra is. A 

támogatások utófinanszírozással 

működnek, ezért számlák 

elszámolása a beruházás 

megvalósítása után történik. A 

pályázó benyújtja az elszámoláshoz 

szükséges dokumentumokat, amelyet 

a támogatáskezelő menedzsernek 15 

napon belül kell ellenőriznie. Az 

ellenőrzés során szükséges 

Támogatáskezelési 

menedzser 

Nyertes pályázó 

Titkárság 
Ügyvezető  

Pénzügyi és 

szakmai 

elszámolás 

(41/2014 

önkormányzati 

rendelet II. 

melléklete) 

Ellenőrzött és 

szakmailag 

jóváhagyott 

pénzügyi és 

szakmai elszámolás 
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Folyamatlépés megnevezése  

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény 

indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

megvizsgálni, hogy az elszámolás 

teljesített közvetlen költségeket 

tartalmaz-e. Amennyiben az 

elszámolás megfelelő a Támogatási 

menedzser továbbítja azt a Pénzügyi 

és Gazdálkodási Főosztály részére a 

Titkárság segítségével.  Abban az 

esetben, ha az elszámolás hibás, 

akkor a nyertes pályázónak kell 

visszaküldeni javításra és ismételt 

benyújtásra. 

A folyamatlépés akkor tekinthető 

eredményesnek, ha az elszámolás 

ellenőrzése 15 napon belül 

megtörténik. 

20. Kifizetés 

Az elszámolások ellenőrzését 

követően a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály utalja át a 

szerződésben foglaltak szerint. 

Amennyiben a pályázó a 

szerződésben rögzítettől eltérően 

használta fel a támogatást vagy 

határidőre nem teljesíti az 

elszámolási kötelezettségét, a 

megítélt támogatás nem kerül 

kiutalásra. 

Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály 

Támogatáskezelési 

menedzser 
Ügyvezető  

Ellenőrzött és 

szakmailag 

jóváhagyott 

pénzügyi és 

szakmai 

elszámolás 

Kifizetés 
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8.3 Általános javaslatok 

A pályázati kiírásoknak, értékelések és a kifizetések éves, negyedéves tervezése, segítheti a 

munkacsúcsok kezelését. 

Pályázói tájékoztatás egyszerűsítése a támogatás menedzser tehermentesítéséhez. A 

pályázó társasházak közös képviselőivel történő kapcsolattartást célszerű elektronikus 

csatornára terelni. A gyakran ismétlődő pályázói kérdésekre adott válaszokból javasolt 

összeállítani egy a honlapon is megjeleníthető gyakori kérdések tájékoztatót (GYIK). 

Továbbá javasolt a sablonszerű írásbeli válaszok kidolgozása, amely csökkenti a 

válaszadási időt. 
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9 Számlák kezelése 

9.1 Áttekintés 

A számlák mappastruktúrája és a fáljnév konvenciók használata támogatja a 

visszakereshetőséget. A szerződésekben a számlateljesítési feltételek egyértelműen meg 

vannak fogalmazva és szerződéskötés előtt az érintett felek tudják véleményezni a 

szerződés tartalmát. Jelenleg számlától függően egy, illetve két lépcsős igazolás van. 

A beérkező számlák iktatása, kezelése, kifizetése és könyvelése két féle módon történhet 

attól függően, hogy projekthez kapcsolódó számláról van szó vagy az ÓBV saját számlájáról. 

A kimenő számlák kiállítása, kiküldése és könyvelése. A kimenő számláknak szintén két 

típusa van; az ÓBV működésével kapcsolatos számlák és a projekt tevékenységhez 

kapcsolódó számlák. A kimenő számlákhoz szükséges teljesítési igazolást csatolni. 

– Az ÓBV működési költségeinek kifizetése az üzleti terv pénzügyi tervszámai alapján 

van ütemezve. 

– Az ÓBV jogosult projekttevékenységhez kapcsolódó PR, kommunikáció, 

projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés tevékenységekre számlát kiállítani az 

Önkormányzat számára. 

A folyamat során az alábbi szereplők azonosíthatóak: 

Belső szereplők 

 Titkárság 

 Projektmenedzsment 

 Ügyvezető 

 Teljesítés tárgyának érintett belső szereplője 

Együttműködők 

 Ingatlanfejlesztésért felelős Alpolgármester titkársága 

 Ritkább esetben Polgármester Titkársága 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Külső partnerek  

 Könyvelő 

 Könyvvizsgáló 



Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv

114 

9.2 Beérkező számlák 

12. ábra: A beérkező számlák folyamat lépéseinek bemutatása 
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10. táblázat: Beérkező számlák kezelése 

Folyamat neve Beérkező számlák kezelése 

Folyamat definíciója A beérkező számlák iktatása, kezelése, kifizetése és könyvelése. 

 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. Számlázás előkészítése 

A számlák nyilvántartását elősegítendő 

a számlához kapcsolódó tevékenység 

igénylése során a pénzügyi teljesítés 

feltételeként a számlával 

összerendelésre kerül a kapcsolódó 

szerződés, illetve megrendelés, 

amelyek számát, fel kell tüntetni a 

számla kiállításakor. 

A lépés akkor eredményes, ha a 

számla iktatását végző személy 

önállóan képes a számla tartalma 

alapján költségviselőhöz rendelni a 

számlát.  

Projektmenedzser 

(saját szervezeti 

működéshez 

szükséges 

megrendelés esetén 

Titkárság) 

   

Szerződésszám és 

megrendelésszám 

meghatározási 

konvenció 

Szerződésszámhoz, 

megrendeléshez 

rendelt számlák 

2. 
Számlabefogadás feltételeinek 

biztosítása 

A számlakezelés folyamata két féle 

módon történhet attól függően, hogy 

projekthez kapcsolódó számláról van 

szó vagy az ÓBV saját számlájáról. 

A megrendelés, illetve a szerződés 

aláírását követően archiválásra 

Projektmenedzser 

(saját szervezeti 

működéshez 

szükséges 

megrendelés esetén 

Titkárság) 

   
Megrendelés, 

szerződés 

Projekthez 

kapcsolódó 

szerződésmappák, 

megrendelés 

nyilvántartás, 

nyilvántartás a 

beszerzések 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

kerülnek az alábbiak: 

a. Saját szervezeti 

működéshez kapcsolódó 

számla esetén a 

megrendelésszámot 

tartalmazó aláírt 

megrendelő, 

b. Projekthez kapcsolódó 

számla esetén a 

szerződésszámot és a 

pénzügyi teljesítéshez 

szükséges feltételeket 

egyértelműen meghatározó 

szerződés. 

A lépés akkor eredményes, ha 

folyamatos naprakész nyilvántartás áll 

rendelkezésre az összes folyamatban 

lévő és lezárt beszerzésről a 

számlafizetéshez szükséges 

azonosítók és feltételek hiánytalan 

megjelölésével, a beszerzés 

státuszával. 

pénzügyi 

státuszáról 

3. Számla beérkezése és iktatása 

A beérkező számlák minden esetben 

iktatószámot kapnak. Ezután el kell 

dönteni, hogy az ÓBV működtetésével 

vagy ÓBV által menedzselt 

projektekhez tartozik az adott számla. 

Ennek megfelelően a számlázási 

folyamat eltérő módon folyatódik. 

a. Saját szervezeti 

Titkárság 

Ügyvezető, 

Gazdasági vezető, 

Projektmenedzser 

  Beérkező számla 

Számlázási rendnek 

megfelelő 

azonosítóval ellátott 

számla 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

működéshez kapcsolódó 

számla: ebben az esetben 

az összes számlát tartozó 

mappába kerül felmentésre 

és egy fénymásolt példány a 

tikárságnál kerül 

megőrzésre. 

b. Projekthez tartozó számla: 

ebben az esetben az összes 

számlát tartozó mappába 

kerül felmentésre és az 

érintett projektmappájába, 

továbbá egy fénymásolt 

példány az érintett 

projektmenedzsernél, illetve 

a tikárságnál kerül 

megőrzésre.  

4. Számlák jóváhagyása 

Ebben a lépésben ellenőrizni kell, hogy 

a számlák mögötti teljesítés megfelel–

e a megrendelőben rögzítetteknek. 

a. Saját szervezeti 

működéshez kapcsolódó 

számla: a teljesített 

megrendelés tartalma, 

mennyisége és minősége, 

ára megfelel a megrendelés 

és a számla tartalmának 

b. Projekthez tartozó számla: 

Projektmenedzserrel 

egyeztetésre kerül, hogy 

szerződés és teljesítési 

a. - 

b. Projektmenedz

ser 

a. - 

b. Tikárság 

a. – 

b. - 

a. – 

b. Ügyvezető 

Számlázási 

rendnek megfelelő 

azonosítóval 

ellátott számla 

Jóváhagyott számla 



Óbuda Városfejlesztő Kft. - Működési kézikönyv

118 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

igazolás szerint teljesített-e a 

vállalkozó, Ezt követően az 

igazolás rendje szerint a 

Projektmenedzser és az 

ügyvezető aláírással hagyja 

jóvá a számlát. 

5. Számlák adminisztrálása 

a. Saját szervezeti 

működéshez kapcsolódó 

számla: A számlát fel kell 

vezetni az utalandó számlák 

elnevezésű táblázatba 

(kifizetési határidőt nyomon 

követő tábla), majd a fizetési 

határidő közeledtével fel kell 

vinni a cashflow táblába is. 

b. Projekthez tartozó számla: 

A utalvány rendelet 

elnevezésű 

formanyomtatványt ki kell 

tölteni a számla alapján. Az 

kitöltött utalvány rendeletet, 

minden számlához csatolni 

kell, ez alapján dolgozza fel 

az Önkormányzat a 

benyújtott számlát. 

Titkárság - Ügyvezető - 
Jóváhagyott 

számla 

a. Frissített 

utalandó számlák 

nyilvántartás és 

cashflow tábla 

b. Kitöltött utalvány 

rendelet 

6. Számlák igazolása 

Ebben lépésben ellenőrizni kell, hogy a 

számlák mögötti teljesítés megfelel–e 

a megrendelőben rögzítetteknek. 

a. Saját szervezeti 

működéshez kapcsolódó 

a. Titkárság 

b. - 

- - 

a. Ügyvezető 

b. - 

a. Kifizetési 

határidőhöz 

közeledő 

számla 

b. - 

a. Ügyvezető 

által igazolt 

számla 

b. - 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

számla: Az ügyvezető 

igazolja a számlát. 

b. Projekthez tartozó számla: 

- 

7. Számlák kiegyenlítése 

a. Saját szervezeti 

működéshez kapcsolódó 

számla: Az utalást az ÓBV 

végzi az ügyvezető 

jóváhagyását követően. 

b. Projekthez tartozó számla: 

A számlát a hozzá tartozó 

számlával, 

utalványrendelettel és 

teljesítési igazolással 

szükséges megküldeni az 

alpolgármesterhez (ritkább 

esetben a polgármesterhez, 

amennyiben a TSZ általa lett 

aláírva), ahonnan 

jóváhagyás után 

továbbküldik Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály 

részére. Az utalást a 

Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály teljesíti.  

a. Titkárság 

b. Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály 

a. - 

b. Titkárság 

a. - 

b. Projektmenedz

ser 

a. - 

b. Alpolgármest

er 

a. – 

b. TIG
5
, kitöltött 

utalvány 

rendelet. 

számla 

a. - 

b. Jóváhagyott 

számla 

                                                
5
 TIG: Teljesítési igazolás (a továbbiakban: TIG) 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

8. Számlák könyvelése 

a. Saját szervezeti 

működéshez kapcsolódó 

számla: A titkárság a 

számlákat havonta 

összegyűjtve eljuttatja a 

könyvelőnek. 

b. Projekthez tartozó számla: 

A Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály felel a 

könyvelésért. 

a. Könyvelő 

b. Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály 

a. Titkárság 

b. - 

- - 

a. az ÓBV-hez 

tartozó 

számlák 

b. Projekthez 

kapcsolódó 

számlák 

Főkönyvi jelentés 
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9.3 Kimenő számlák kezelése 

13. ábra: Kimenő számlák kezelése folyamat lépéseinek bemutatása 
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11. táblázat: Kimenő számlák kezelése 

Folyamat neve Kimenő számlák kezelése
6
 

Folyamat definíciója 
A kimenő számlák kiállítása, kiküldése és könyvelése. A kimenő számláknak két típusa van az ÓBV működésével kapcsolatos számlák és a projekt 

tevékenységhez kapcsolódó számlák. A kimenő számlákhoz szükséges teljesítési igazolást csatolni. 

 

Folyamatlépés megnevezése 

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. TIG előkészítése 

A kimenő számlákhoz szükséges 

teljesítési igazolást csatolni. 

a. Saját szervezeti működéshez 

kapcsolódó számla: ÓBV 

működésével kapcsolatos 

számlák esetében a TIG 

kiállítását a tikárság végzi. 

b. Projekthez tartozó számla: 

Projekt tevékenységhez 

kapcsolódó számlák esetében a 

TIG kiállítását a 

Projektmenedzser végzi. 

a. Titkárság 

b. Projektmenedzser 

Ügyvezető   

Szerződés vagy 

egyéb 

megállapodás 

szerinti teljesítés 

TIG 

2. TIG kiállítása 
Az TIG-et az ügyvezető jóváhagyja 

aláírásával. 
Projektmenedzser Ügyvezető   TIG Jóváhagyott TIG 

                                                
6
 A kimenő számlák kezeléséhez kapcsolódó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) és 2011. évi CXCV. törvény (A pénzügyi államháztartásról). 
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Folyamatlépés megnevezése 

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

3. Kimenő számla kiállítása 

A kimenő számlát 3 példányban 

szükséges kiállítani és iktatószámmal 

kell ellátni. Ebből az első példányt a 

jóváhagyást követően, 4. 

folyamatlépésnél továbbításra kerül az 

ügyfél számára a TIG-el együtt. A 2. 

példányt a 6. folyamatlépésnél a 

könyvelőnek kell eljuttatni és 3. 

példány pedig a titkárságon lefűzésre 

kerül.  

a. Saját szervezeti működéshez 

kapcsolódó számla: Az ÓBV 

működésével kapcsolatos 

számlák a folyamatlépés akkor 

tekinthető eredményesnek, ha az 

ÓBV működésével kapcsolatos 

kimenő számla az üzleti tervben 

szerepelő tervszámokkal 

összhangot mutat. 

b. Projekthez tartozó számla: A 

projekttevékenységhez 

kapcsolódóan PR, kommunikáció, 

projektmenedzsment és műszaki 

ellenőrzési tevékenységekre 

jogosult az ÓBV számlát kiállítani. 

A folyamatlépés, akkor szabályos, ha a 

teljesítés dátuma és számla kiállítása 

között legfeljebb 15 nap telt el. 

Titkárság    Jóváhagyott TIG Kiállított számla 
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Folyamatlépés megnevezése 

Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

4. Kimenő számla aláírása Ügyvezető aláírja a kimenő számlákat. Titkárság Ügyvezető   Kiállított számla Jóváhagyott számla 

5.  Kimenő számla igazolása 

A számlát a titkárság megküldi az 

alpolgármester részére, aki igazolja és 

ezután pedig továbbküldésre kerül a 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

részére. 

Alpolgármester 

Titkárság 

Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály 

  
Jóváhagyott 

számla 1. példánya 

Igazolt kiállított 

számla 

6. Kimenő számla kiegyenlítése 

Az utalást a Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály hajtja végre. 

A folyamatlépés akkor eredményes, ha 

a számlák 8 napon belül kiegyenlítésre 

kerülnek. 

Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály 

 Tikárság  
Igazolt kiállított 

számla 
Banki bizonylat 

7. Kimenő számla könyvelése 

A kimenő számla 2 példányát el kell 

küldeni havonta a könyvelő részére, 

amely lehetővé teszi a számla 

lekönyvelését a főkönyvben. 

Könyvelő    Számlák Főkönyvi jelentés 
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9.4 Általános javaslatok 

Célszerű a megrendelési azonosító bevezetése a sorrendiség alapú iktatószám használata 

helyett. A számlák nyilvántartását elősegítendő a számlához kapcsolódó tevékenység 

igénylése során a pénzügyi teljesítés feltételeként meghatározásra kerül egy a beazonosítást 

segítő szerződés, illetve megrendelésszám, amit fel kell tüntetni a számla kiállításakor. A 

megrendelési azonosító bevezetése, akkor eredményes, ha a számla iktatását végző 

személy önállóan képes a számlát tartalma alapján költségviselőhöz rendelni. 

A hozzáférhető naprakész nyilvántartás segíti a számlázási folyamat átláthatóságát, amire a 

szervezeten belül igény fogalmazódott meg. A folyamatos naprakész nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell az összes folyamatban lévő és lezárt beszerzésről a számlafizetéshez 

szükséges azonosítók és feltételek hiánytalan megjelölésével, a beszerzés státuszával. 

9.5 Teljesítési igazolás (TIG) kiállítása 

Teljesítés igazolása történhet: 

 A számlára a „Teljesítést igazolom” feliratot felvezetve, a hivatalos képviselő 

aláírásával hitelesítve; 

 Külön dokumentumon benyújtásával. 

Teljesítésigazolás minimális tartalma: 

 Számlaszámra való hivatkozás; 

 Szolgáltatás megnevezése; 

 S szolgáltatás teljesítése megtörtént; 

 Teljesítés ideje; 

 A kedvezményezett cégszerű aláírása. 
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10 Toborzás-kiválasztás 

10.1 Toborzás – kiválasztás 

14. ábra: A toborzás - kiválasztás folyamat lépéseinek bemutatása 
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12. táblázat: Toborzás-kiválasztás 

Folyamat neve Toborzás-kiválasztás 

Folyamat definíciója 
A folyamat célja a szakmailag és emberileg megfelelő új munkatársak kiválasztása a létrejövő (vagy megüresedő) munkakörök betöltésére, a szervezeti 

erőforrások a lehető leghatékonyabb módon történő használatát szem előtt tartva. 

 

Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

1. 
A munkaerő-igény 

megfogalmazása 

A pozícióval kapcsolatos elvárások 

megfogalmazása a munkaköri leírás 

elemei szerint, illetve a munkakör fő 

jellemzői alapján. 

Ez a lépés akkor eredményes, ha a 

munkaköri leírás első verziója a 

következőket tartalmazza: munkakör 

jellege, munkaköri leírás a pozíció 

betöltéséhez szükséges végzettség és 

minimális szakmai tapasztalatok és 

személyes kompetenciák, illetve a főbb 

feladatokat, felelősségeket. 

HR munkatárs 
közvetlen 

munkatárs/felettes 
 Ügyvezető 

Ügyvezetői és 

munkatársi 

igények, elvárások 

A munkaköri leírás 

első verziója 

2. 
A keresési folyamat időbeli 

ütemezése és megtervezése 

A pozíció betöltésének 

szükségességét, a keresés 

nehézségét (mennyire specifikus 

kompetenciákat igényel), valamint a 

szervezet keresésre fordítható 

erőforrásait figyelembe véve elkészített 

HR munkatárs 
Közvetlen 

munkatárs/felettes 
 Ügyvezető 

Jóváhagyott 

munkaköri leírás 

(keresési profil) 

Keresési ütemterv 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

ütemterv, amely tartalmazza a 

használandó toborzási csatornákat (pl. 

honlap, újság, munkatársak ismerősei). 

Ez a lépés akkor eredményes, ha 

elkészül az időpontokat, csatornákat, 

fázisokat és a kiválasztásban 

résztvevők erőforrás-igényeit becslő 

keresési ütemterv. 

3. Toborzás 

A toborzási fázis során megtörténik a 

hirdetés megírása, majd a pozíció 

meghirdetése. Ezt követően az 

önéletrajzok szerint, az alap 

kritériumok teljesülésének 

vizsgálatával kialakul a meghallgatásra 

javasolt jelöltek köre. 

Ez a lépés akkor eredményes, ha az 

igényes kiválasztáshoz elegendő 

mennyiségű önéletrajz érkezik be, 

melyek közül a munkaerő-igény 

megfogalmazás fázisban lefektetett 

alap kritériumok alapján sikerül 

kiválasztani az első körös 

továbbjutókat. 

HR munkatárs 
Közvetlen 

munkatárs/felettes 
  

Beérkező 

önéletrajzok (és 

motivációs levelek) 

Az első körben 

továbbjutó jelöltek 

listája 

4. Kiválasztás 

A kiválasztási fázis a kiválasztási 

módszer megválasztásával kezdődik. 

A kijelölt módszer szerinti kiválasztás 

során összegyűlt információk alapján 

az elfogadott keresési profilra 

fókuszálva születik meg a javaslat a 

szakmai és közösségi szempontból 

HR munkatárs 
Közvetlen 

munkatárs/felettes 
 Ügyvezető 

Meghívó és 

értesítési 

sablonlevelek, 

interjúsablon 

Az interjúkon 

készített jegyzetek, 

esetleg hangfelvétel 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

legalkalmasabb jelölt kiválasztására 

vonatkozóan, mely alapján az 

ügyvezető dönt. 

Ez a lépés akkor eredményes, ha a 

kiválasztási javaslat a megismert, a 

munkakör számára leginkább releváns 

szakmai és személyes jellemzők 

alapján történik.  

5. Állásajánlat és szerződéskötés 

Ezt követően történik meg a megjelölt 

bérigényt és a rendelkezésre álló 

keretet figyelembe vevő ajánlattétel a 

győztes jelöltnek. Amennyiben a jelölt 

elfogadja az ajánlatot, a felek 

Munkaszerződést kötnek és, melyben 

megjelölik a munkába állás első napját. 

A személyes meghallgatásra behívott 

jelölteknek szokás visszajelzést adni a 

kiválasztás lezárásáról. 

Ez a lépés akkor eredményes, ha a 

felvett új munkatárs a próbaidő 

lejártával is alkalmas, a szervezetbe 

szakmailag és közösségileg illeszkedő 

munkatársnak bizonyul. 

HR munkatárs 
Közvetlen 

felettes/munkatárs 
  

Jóváhagyott 

bérajánlat, a 

jelöltek bérigénye 

Munkaszerződés 

6. Belépés előkészítése 

Annak érdekében, hogy az új 

munkatárs az első munkanapon már 

érdemi munkát végezhessen 

szükséges a használandó 

muszkaeszközök, jogosultságok 

ügyintézése, a munkaügyi 

Közvetlen 

felettes/munkatárs 
HR munkatárs Ügyvezető  

Munkaköri leírás, 

munkaszerződés 

Munkaeszközök, 

próbaidős célok, 

beállított 

jogosultságok, 

tájékoztató e-mailek 
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Folyamatlépés megnevezése 
Folyamatlépés leírása, 

kapcsolódó eredmény indikátor 

Végrehajtásért 

felelős Közreműködik Információt kap Döntést hoz Bemenet Kimenet 

egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

elvégzése és a munkakörrel szorosan 

együttműködő értesítése a belépésről. 

A lépés akkor eredményes, ha az első 

munkanapon biztosított a 

munkavégzés, illetve kijelölt az új 

munkatársat támogatók feladata. 

7. Próbaidős orientáció 

A munkavégzéshez szükséges 

lapdokumentumok tanulmányozása, 

kapcsolatfelvétel a rendszeres 

együttműködőkkel, a folyamatban lévő 

ügyek átvétele és az első 

munkaeredmények születése. 

Sikertelen próbaidőszak esetén a 

munkaviszony megszűnik a próbaidőn 

belül. 

A lépés akkor eredményes, ha a 

próbaidő végén előzetesen kitűzött 

próbaidős célok értékelése alapján 

történik a döntés a munkaviszony 

folytatásáról, melyet a közvetlen 

felettes/munkatárs a próbaidő 

értékelésével együtt kommunikál a 

munkatárssal.  

Közvetlen 

felettes/munkatárs 
HR munkatárs 

Önkormányzati és 

külső együttműködők 
 

Munkavégzéshez 

szükséges 

ismereteket 

tartalmazó 

dokumentumok és 

próbaidős célok 

Próbaidős értékelés 
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10.2 Toborzás-kiválasztási iránymutató 

Előkészítés 

A munkaerő-igény megfogalmazódásakor a következőket szükséges meghatározni:  

 Pótlás (kilépő munkatárs helyett, vagy minőségi cseréje egy jelenlegi 

munkavállalónak) vagy új felvétel (már létező, vagy újonnan létrehozott munkakörbe); 

 Munkakör jellege (teljes, vagy részmunkaidős); 

 Munkaköri leírás (fő feladatok, felelősségek); 

 A pozíció betöltéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalatok; 

 A pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciák; 

 A keresési folyamat időbeli ütemezése és megtervezése, a toborzási csatorna 

kiválasztása: a pozíció betöltésének sürgősségét és a keresési folyamat hosszára 

vonatkozó becslést érdemes figyelembe venni. Úgy érdemes választani, hogy az 

adott eszköz használata támogassa a munkakörben a folyamatos munkavégzés 

biztosítását. 

Toborzás 

 A hirdetés megírása a munkaköri leírás alapján. A hirdetés jellemzően a 

következőket tartalmazza:  

1. A pozíció leírása a főbb feladatok ismertetésével; 

2. Az ideális jelölttel szemben támasztott szakmai elvárások, kompetenciák, 

nyelvtudás, jogosítvány (amennyiben relevánsak); 

3. Az ÓBV által kínált munkafeltételek, karrierlehetőségek; 

4. A jelentkezés módja: e-mailen önéletrajzzal (és motivációs levéllel) a 

megadott email címen, kitérve arra, hogy a jelentkezők kapnak-e 

visszajelzést. 

 A pozíció több fórumon történő meghirdetése: munkaügyi központok, álláskeresési 

portálok (anyagi ellenszolgáltatás fejében), önkormányzati médiumok, Közigállás 

portál, bármi egyéb alkalmas fórum, illetve a munkatársak ismeretségi körében; 

 A beérkezett önéletrajzok előszűrése az alap kritériumok teljesülésének 

vizsgálatával. Az előszűrés után azok listája készül el, akiknek érdemi esélyük lehet a 

munkakör betöltésére. 

Kiválasztás 

 Javasolt kiválasztási módszerek: 

– Telefonos interjú: a szűrési körön túljutott jelöltek telefonon történő felhívása, a 

szervezet bemutatása (a jelöltek ezen a ponton fogják az első benyomást 

megszerezni a szervezetről, ezért fontos, a tudatos előkészület a szervezet rövid 

bemutatására), a kiválasztás lépéseiről való informálása, esetleges további 

szűrés telefonon (pl.: gyakori az angol nyelvtudásra történő szűrés telefonon); 
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– HR-interjú: a szervezet és a pozíció részletes bemutatását követően, a jelölt 

személyiségére, alap kompetenciáinak mérésére, a szervezetbe való emberi 

illeszkedésének mértékére fókuszál. Javasolt időtartam: 30-60 perc; 

– Szakmai interjú: a jelölt szakmai tapasztalatira, lexikális tudására, 

speciálisabb jellegű kompetenciáira fókuszál. Javasolt időtartam: 30-90 perc, 

a leggyakoribb a 60 perces interjú; 

– AC (Assessment Center – értékelői központ): több jelölt (6-8 fő) együttes 

behívása és csoportos és egyéni feladatok, munka-szimulációs gyakorlatok, 

valamint tesztek segítségével szakmai tudásuk és kompetenciáik, valamint 

terhelhetőségük, stressztűrésük a lehető legéletszerűbb módon történő 

mérése. Általában a kiválasztás második, harmadik körében alkalmazzák. 

Költséges módszer, de ezt tartják a legmegbízhatóbb kiválasztási eljárásnak.  

Időtartam: 4-8 óra/csoport. 

 A behívott jelentkezőknek meghívó küldése: a pontos cím, időpont, terem és a 

kontaktszemély elérhetőségeinek feltüntetésével; 

 Döntés: a kiválasztási folyamat végén a 2-5 legalkalmasabb jelöltből érdemes egy 

preferencialistát állítani; a befutó kiválasztását érdemes a teljes kiválasztási 

folyamatra visszanézve (az önéletrajzot, az interjún készített jegyzeteket újraolvasva) 

Ezt a döntést érdemes egy megbeszélés keretében többen konzultálva meghozni 

(HR-munkatárs, ügyvezető, egyéb érintett munkatársak); 

 Ajánlattétel: a kiválasztott jelöltnek az előzetesen felmért bérigényét figyelembe véve 

személyesen történő ajánlattétel a juttatási csomagra fókuszálva, az általános 

munkakörülményeket (újra) ismertetve; 

 Visszajelzés a nem választott jelölteknek: az előzetes tájékoztatás alapján a 

személyesen meghallgatott jelölteket e-mailen vagy telefonon szokás tájékoztatni az 

eredményről (azt követően, hogy a kiválasztott jelölt elfogadta az ajánlatot); 

Orientáció 

A próbaidőszak a munkáltató és a munkavállaló számára is azt szolgálja, hogy felmérjék a 

hosszú távú együttműködés lehetőségét és módját. Ennek érdekében a munkáltató célja, 

hogy minél hamarabb „éles” helyzetbe hozza a munkavállalót, ezáltal tényleges 

benyomásokat kaphat a munkateljesítményéről és a munkavállaló is komfortosabban érzi 

magát, ha már az első naptól érdemi része lehet a munkacsoportjának, ezzel már a 

munkaviszony elején erősödik lojalitása. 

Érdemes a belépés előtt megfogalmazni, hogy mit vár el munkáltató az új munkatárstól és 

közölni azt próbaidős célok formájában az első munkanapon, illetve az ezekben történő 

előrehaladásról havonta beszélni az új munkatárssal. Ezáltal pontosabb kép alakul ki a 

munkatárs képességeiről és ő is folyamatosan érzi, hogy a teljesítménye illeszkedik-e az 

elvárásokhoz, hogy hasznos tagja a csoportnak. A próbaidőszak végén érdemes egyfajta 

gratuláció keretében megerősíteni a munkavállalót, hogy ebben az időszakban 

megerősítette, hogy helyes volt a kiválasztása, illetve visszajelzést adni arról, hogy mi az, 

amit jól csinált a próbaidőszakban, illetve mire érdemes odafigyelnie. 


