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Helyi társadalom/irányítás felelőssége a 
mindennapokban

• 3 szféra találkozása

• Törvényesség/élhetőség



A Szolgáltató Város® transzfer funkciója

Polgár

Helyi társadalomHelyi társadalom

Társadalom



A Szolgáltató Város® modell értékei

• Szakmai hitelesség

• Emberi minőség, hitelesség

• A szolgáltatók által működetett nyilvánosság• A szolgáltatók által működetett nyilvánosság

• Partnerség



A modell alapján működő projektek 
életciklusa

• Városgazdák, szponzorok elköteleződése

• Szolgáltatatók csatlakozása

• Mérés, értékelés, célértékek meghatározása

• Cselekvési programok megvalósítása• Cselekvési programok megvalósítása

• Visszamérés értékelés

• Elvi időkeret: 2 év



Az első pillanatok 



2010: 35 szervezet, 78 tagintézmény

2013: 33 szervezet, 62 tagintézmény

Egészségügyi
ágazat

Hatósági
ágazat

Közoktatási
ágazat

Közüzemi és 
kommunális 

Kulturális
ágazat

Szociális
ágazatágazat ágazat ágazat kommunális 

szolgáltatások, 
közösségi 

közlekedési

ágazat ágazat

2010: 2
2013: 1

2010: 3
2013: 3

2010: 19
2013: 19

2010: 7
2013: 6

2010: 1
2013: 1

2010: 3
2013: 3



2009-2010. évi mérés fő üzenete

• Fontos a város lakóinak a szolgáltatói kultúra 
minősége amit érzékelnek a közszolgáltatóknál

• A városi átlag elégedettség mutatói a JÓ értékelési 
kategóriába került, de a min (49 %) – max ( 98%) 
értékek beszédesek voltak a fejlesztési cselekvések 
számára  



Cselekvési programok 
kvantitatív mutatói

317 önálló cselekvési program

150 multiplikátori cselekvés

467 cselekvés

Ezeknek megvalósult 80%-a 



Szervezeteknél megjelenő fejlesztő 
cselekvések értékelemenként

25%27%
Szakmai hitelesség

Emberi minőség, 
hitelesség

15%

33%

Működtetett 
rendszerek 
nyilvánossága

Partnerség



Város szintű cselekvés: BÜK

Belvárosi Ügyfélközpont

. 
• MÁV Start Zrt. 
• Remondis Zrt.
• SZMJV Polgármesteri  Hivatala
• Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. 



Város szintű cselekvés: SZF - SZM

Szülői Fórum 

Szülői Műhely



Közös tanulás, városi benchmark



Munkacsoport ülések, minőség klub

• Mért adatok közös értelmezése
• Közös módszertan kialakítása a fejlesztésekhez 

kötődő célértékek megfogalmazására  
• Tudás munkacsoport ülések: legjobb gyakorlatok 

megosztása egymássalmegosztása egymással
• Változásmenedzselés humán eszközeinek végig 

gondolása
• Figyelem a városi- és a közszolgáltatók által 

végigvitt cselekvésekre 



Közös tanulás



• Műhelymunkák

• Tréningek
– Minőségi közszolgáltatás humán tényezői– Minőségi közszolgáltatás humán tényezői

– Változásmenedzselés HR elemei

– Prezentációs technikai tréning

– Szervezeti kultúra a közszolgáltatóknál 



Szolnok Napja – Szolgáltató Szolnok



Hazai és nemzetközi nyilvánosság

• Számos szakmai konferencia

• Megyei jogú városok fókuszált 
figyelme

• Meghívások a Magyar és a 
Világ Tudomány Napja Világ Tudomány Napja 
alkalmából tartott 
rendezvényekre

• Európai nyilvánosság



Ünnepek



Gyermek- és ifjúsági pályázat






